Dragi jimbolieni,

Acum, la apariţia ultimului număr din anul 2010 al
„Buletinului Informativ”, toţi membrii Consiliului Local
Jimbolia, Primarul, Viceprimarul, Secretarul primăriei şi
toţi angajaţii Primăriei vă dorim Sărbători Fericite, Crăciun luminos, Revelion plăcut acasă în familie, la unul din
restaurantele din Jimbolia sau unde veţi hotărî să mergeţi.
Primăria Jimboliei vă oferă la cumpăna dintre ani un joc de
artificii de 10 minute, în centrul oraşului, lângă statuia
Florian, unde primăria a amplasat şi un brad mare de Crăciun.

Doresc în continuare să vă informez pe scurt despre
activităţile întreprinse de către Primăria Jimbolia în ultima perioadă. Având în vedere anotimpul în care ne
aflăm aş începe prin a vă asigura că primăria va face
eforturile necesare pentru dezăpezire în oraş, însă
adresez rugămintea deţinătorilor de autoturisme să nu
le parcheze în această perioadă în zona carosabilă.
Pentru că ne aşteptăm la o iarnă grea, cred chiar că ar
fi mai prudent ca în zilele cu zăpadă mare, pe cât posibil, autoturismele să nici nu iasă în oraş.
Primăria Jimbolia, în parteneriat cu Televiziunea Orăşenească Makó şi cu Primăria Sânnicolau Mare, implementează, pe durata a 18 luni, proiectul cu titlul „Fără
frontiere – Media care uneşte popoare”, în valoare de
136.000 euro, derulat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria–România 2007–2013. În
cadrul acestui proiect urmează ca şi la Jimbolia să se
înfiinţeze un mic studiou TV. La începutul lunii decembrie s-a cumpărat deja toată aparatura pentru ca studioul TV să-şi înceapă activitatea. În 7 decembrie
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat
înfiinţarea Studiolui TV Jimbolia, care va emite câteva
ore pe săptămână pe unul din canalele distribuite prin
cablul firmei UPC din Jimbolia. Primul film care va fi
creat în cadrul acestui proiect are ca temă istoria
muzicii în regiune, cu accent pe istoria corală din oraşul
nostru.
Cu prilejul Zilei Naţionale a României, în data de 1 Decembrie, Primăria a organizat o adunare festivă în Sala
de consiliu, deschisă cu un recital al coralei Floris.

Cu acest prilej, dl. Vasile Todi, ziarist, preşedintele
Societăţii ziariştilor din Banatul istoric, le-a vorbit
celor prezenţi despre semnificaţia momentului 1 Decembrie 1918 în Banat. Apoi au fost înmânate numeroasele premii obţinute de jimbolieni la festivalul –
concurs Lada cu zestre, organizat de Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, ediţia a patra. În
acelaşi cadru au fost înmânate diplomele şi plachetele la concursului anual „Cea mai frumoasă
casă” din Jimbolia din anul 2010, după cum
urmează: Locul I: Butcovan Dumitru, str. Ion Slavici
nr. 63; Locul al II-lea: Budică Ioana Maria, str. Spre
Nord nr. 30/d; Locul al III-lea: Bârsan Dănuţ, str.
Simion Bărnuţiu, nr. 27. Rotary Club Jimbolia a înmânat premiile de excelenţă pentru anul 2010 la
categoria seniori domnului Traian Galetaru – profesor, gazetar, om de cultură, redactorul revistei „Suflet Nou” din Comloşu Mare şi la categoria juniori
elevei Octavia Tinei, care a obţinut locul al III-lea la
Concursul naţional de soft „Grigore Moisil”, ediţia a
XVII-a. Tânărul sportiv Florin Ardelean, care face
parte din Lotul naţional de juniori la fotbal a fost şi el
premiat cu această ocazie.
În data de 04 decembrie 2010 a avut loc a XV-a
ediţie a Festivalului Internaţional „O, Brad Frumos!” la Biserica Catolică din Jimbolia, la care au
participat: Corul „Grupul Crişana” din Torac, Serbia,
Corul din Makó-Ungaria, „Corul Dăscăliţelor” din
Liebling şi Corul „Floris” din Jimbolia. În cadrul festivalului am reunit formaţii de diferite facturi, dar toate
au avut un repertoriu aflat în sfera Crăciunului, care
i-a făcut pe cei prezenţi să simtă atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Pe 20 decembrie vom organiza din nou Sărbătoarea
de Ignat, la Centrul expoziţional Expo-Ripensis, pe
drumul spre vamă.
În data de 22 decembrie, corul Floris este invitat să
participe la un festival de colinde în localitatea
Kistelek din Ungaria.
S-a încheiat lucrarea de asfaltare a străzilor Bârzava
– 630m/4m şi Albinelor – 580m/4m, lucrare în valoare de 339.357 lei.
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Doresc să vă aduc la cunoştinţă Hotărârea nr. 198/21 oct. 2010 a Consiliului Local Jimbolia care precizează
că “ depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri, grădini publice, terenuri virane şi pieţe a materialelor de
orice fel ca: utilaje, mărfuri, ambalaje, mese, grătare, materiale de construcţii, vehicule ( cu sau fără
tracţiune animală), autovehicule, utilaje agricole, autoturisme şi altele, fără aprobarea Primăriei oraşului Jimbolia şi plata taxelor stabilite conform legii se sancţionează cu amendă între 100 şi 300 lei”. În
cursul lunii noiembrie s-au făcut verificări la 99 de adrese, cetăţenii fiind avertizaţi asupra prevederilor noii
Hotărâri a Consiliului Local, urmând ca cei care nu se vor conforma să fie sancţionaţi contravenţional.
În continuare se desfăşoară în ţară şi în Jimbolia Recensământul agricol, vă rugăm să sprijiniţi operatorii care
vă vizitează pentru a completa un chestionar. Datele furnizate de dumneavoastră sunt confidenţiale, ele vor
servi la stabilirea politicii agricole europene şi NU constituie baze de date pentru stabilirea taxelor şi impozitelor.
Vă reamintesc că piaţa de lemne a fost mutată pe drumul Comloşului, după trecerea barierei, pe dreapta pe
drumul betonat către vechea fabrică de Cânepă. Vechiul loc de pe strada Peter Jung era periculos datorită circulaţiei mijloacelor de transport, mai ales că pe aceea zonă a străzii Peter Jung s-a amenajat trotuar.
Vă informăm din nou că Zilele Jimboliene de anul viitor se vor desfăşura în 4, 5 şi 6 august. Am luat decizia
separării Zilelor Oraşului de data Rugii Bisericii Ortodoxe (15 august) din două motive: unul este că Ruga
creştinească se pierde în desfăşurarea sărbătorii oraşului şi nu primeşte atenţia necesară şi meritată din partea
jimbolienilor, iar al doilea este că de Sfânta Maria sunt foarte multe localităţi din judeţ unde se ţine ruga bisericii ortodoxe (de exemplu Lugoj, Gottlob) şi găsim mai greu artişti care să vină să cânte în Jimbolia.
Vă aduc din nou la cunoştinţă că că am primit informaţii că mai ales la persoane în vârstă din oraş se prezintă
comercianţi şi meseriaşi ambulanţi care susţin că sunt trimişi de la primărie, de exemplu, pentru repararea
burlanelor. Primăria nu face astfel de demersuri, vă rog să fiţi atenţi şi circumspecţi cu astfel de persoane care
oferă servicii ambulante, deasemenea cu tot felul de indivizi care umblă din poartă în poartă şi colectează fonduri pentru ajutorarea unor copii. De cele mai multe ori aceşti indivizi sunt şarlatani, excroci care vă păcălesc
sub paravanul unui statut de asociaţie de caritate, al unui chitanţier ştampilat pe care vi-l flutură în faţă.
Primarul oraşului Jimbolia
Kaba Gábor

Cursuri de utilizarea calculatorului pentru vârsta a III-a
Angajaţi ai primăriei se instruiesc pentru a deveni formatori

În perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2011 Punctele de Acces Public la Informaţie (PAPI) din
Jimbolia, Recaș, Zlatna, Vișina şi Anina vor implementa proiectul „Formare IT pentru vârsta a III-a”, finanţat
de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe
Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale. PAPI Jimbolia se află în subordinea primăriei şi îşi are sediul în incinta Incubatorului de afaceri de pe strade Ştefan cel Mare nr. 9.
Proiectul îşi propune să alfabetizeze în domeniul IT (tehnologia informaţiei) persoanele vârstnice din localitățile respective. În cadrul proiectului, personalul PAPI va fi instruit în scopul dobândirii competențelor de
formatori. În urma dobândirii acestor competențe, vor putea fi oferite servicii de calitate în ceea ce privește
instruirea cetățenilor în domeniul IT.

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Oraşului Jimbolia anunţă intenţia de a organiza o dezbatere publică în data de 17.01.2011,
începând cu ora 14:00 , în Sala de consiliu a Primăriei.
Subiectul de dezbatere publică îl constituie:

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al oraşului Jimbolia.

Proiectul poate fi studiat la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei.
Cei interesaţi se pot adresa până la dezbaterea publică şi în scris cu propuneri privitoare la acest material la
Registratura Primăriei Oraşului Jimbolia, în format electronic, la adresa secretariat@jimbolia.ro, sau prin fax,
la nr. 0256/360784.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR JIMBOLIA

Programul cu publicul în perioada 24 decembrie 2010 – 3 ianuarie 2011 rămâne neschimbat şi anume: Luni
9-12 şi 14-17, Marţi 9-12 şi 14-18,30, Miercuri 9-12 şi 14-17, Joi 9-12 şi 14-17, Vineri 9-12.
Pe întreg parcursul programului cu publicul vom prelua cereri atât pentru acte de identitate cât şi pentru acte
de stare civilă.
Având în vedere faptul că tipărirea actelor de identitate se realizează la Timişoara de către Biroul Judeţean
de Administrare a Bazelor de Date Timiş, este posibil ca eliberarea actelor de identitate să se realizeze întrun termen mai mare de 10 zile de la data depunerii cererii.

Noutăţi legislative
Legea 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a modificat Codul Familiei, reglementând divorţul pe cale administrativă şi pe cale notarială. Noile prevederi intră
în vigoare la 28 decembrie 2010, la 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.
Divorţul pe cale administrativă şi pe cale notarială se referă la desfacerea prin acordul soţilor a căsătoriilor din care nu au rezultat copii sau în care nu există copii adoptaţi.
Cererea de divorţ se depune de soţi, împreună, la ofiţerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau de la locul
ultimei locuinţe comune a soţilor.
Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea şi le acordă un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere
a cererii de divorţ. La expirarea termenului verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi, dacă îşi menţin cererea,
le eliberează certificatul de divorţ.
Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora foştii soţi nu sunt de acord rămâne de
competenţa judecătoriei.
Nu au fost publicate normele de aplicare a legii şi de aceea este posibilă o amânare a intrării în vigoare a
acesteia.
Dorina Indrieş
Şef birou
Final de proiect : a fost reabilitat Căminul de persoane vârstnice
Primul proiect câştigat de Jimbolia cu finanţare din fondurile structurale ale Uniunii Europene

Proiectul “Reabilitarea şi modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice din Jimbolia“ a fost implementat
cu succes în perioada 10.07.2009-09.08.2010 de Consiliul Local Jimbolia în parteneriat cu Căminul pentru
persoane vârstnice din Jimbolia şi s-a finalizat cu reabilitarea şi modernizarea Căminului din strada Tudor
Vladimirescu nr. 63 şi nr. 66 din Jimbolia, precum şi cu dotarea acestuia cu echipamente necesare creşterii
confortului persoanelor vârstnice din cămin. Proiectul reprezintă una din priorităţile strategice de dezvoltare
ale judeţului Timiş, contribuind la creşterea calităţii serviciilor sociale din Jimbolia şi din judeţ.
Prin implementarea acestui proiect s-au urmărit mai multe obiective : modernizarea instalaţiilor electrice,
alinierea căminului la normele de siguranţă la incendiu, reabilitarea anumitor tronsoane de acoperiş, crearea
unor rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, înlocuirea pardoselilor degradate, recompartimentarea anumitor încăperi în vederea eficientizării fluxului pentru alimentaţie. De asemenea, căminul a fost dotat
cu două maşini de spălat industriale, două uscătoare industriale pentru rufe, calandru, masă de călcat profesională, cameră frigorifică, hotă deasupra maşinii de gătit, raft de inox, chiuvetă de inox, maşină de curăţat
cartofi, încălzitor instant pe gaz, dulap suspendat cu uşi culisante cu picurător, electrocardiograf.
Sursa de finanţare a fost Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3.2, iar valoarea totală
a proiectului a fost de 1.705.275,20 lei. Cofinanţarea Consiliului Local Jimbolia a fost de 2 %.
În acest moment Căminul poate asigura servicii de calitate şi confort sporit pentru 95 de persoane vârstnice.
PRIMĂRIA JIMBOLIA
se găseşte pe
INTERNET
www.jimbolia.ro
e-mail: secretariat@jimbolia.ro
primar@jimbolia.ro

Coordonator: Marian Rotaru
Tehnoredactare: Daniel Gorgan
Tipar: Centrul Informaţional PAPI - Jimbolia

Acţiune voluntară de plantare de copaci

Un grup de voluntari dintre angajaţii firmei SUMIDA au avut iniţiativa plantării în zona de
agrement a Jimboliei, în jurul bălţilor 5 şi 6 a aproximativ 450 de puieţi de salcii. Ei doresc ca
în primăvară să reia această acţiune la care speră să atragă şi alţi voluntari din oraş.
Petruţa D. Cătălina, care face parte din grupul de voluntari, a adresat primăriei o scrisoare de
suflet pe care ne face plăcere să v-o redăm:

„John Ruskin, scriitor, critic de artă şi filozof englez, spunea că "Cea mai mare recompensă pentru munca
unei persoane nu este ceea ce primeşte pentru ea, dar ceea ce devine datorită ei". Eu vreau să cred că se
referea la voluntariat, acel lucru pe care o persoană îl face de bunăvoie, fără constrângere, dezinteresat, din
liber consimţământ. O mai bună descriere a voluntariatului se dă în Legea Voluntariatului, publicată în Monitorul Oficial al României prima dată în 2001, fiind completată şi modificată în mai multe etape până în prezent:
"Voluntariatul este activitatea de interes public desfaşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în
folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială."
Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume între anii 1920 şi 1930, fiind privite ca o modalitate
de a forma prietenii între tinerii din ţări diferite. La prima vedere pare o chestiune liberă şi care ţine doar de
voinţa unui om. În practică, este legiferată în câteva state ale lumii, celelalte având reglementări specifice pe
domenii care fac referire la voluntariat.
In Romania, voluntariatul este în plină dezvoltare, exemplu poate fi compania de consultanţă PRAIS Corporated Communications care a creat Fundaţia Prais pentru a contribui la dezvoltarea de proiecte în domeniul
educaţiei tinerei generaţii, protecţiei mediului şi sprijinirii culturii. Proiectul pentru protecţia mediului se
numeste « Milioane de oameni, milioane de copaci » şi a ajuns o mişcare naţională.
La firma SUMIDA am reuşit să ne strângem o mână de oameni care, pe timp de criză, am plantat în
jurul băltilor 5 şi 6 la Jimbolia, în jur de 450 de salcii. Sperăm că acestea vor rămâne neatinse de mâinile vandalilor şi vor reuşi să îmbrace şi să înfrumuseţeze pentru mult timp locul ce până acum era plin de scaieţi şi
buruieni sau pur şi simplu gol. Sperăm că vom reuşi şi în primăvară o altă plantare, şi nu numai în primăvară.
Aşteptăm cât mai multă lume să fie altruistă şi să înţeleagă că voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile care însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omului: pacea, libertatea, oportunitatea,
siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele.
Dacă mai aveti nevoie de motive să fiţi voluntari, vă pot da câteva: îţi faci noi prieteni, îţi petreci timpul întrun mod plăcut şi util, îţi asumi o răspundere, realizezi ceva, faci parte dintr-o echipă, contribui la susţinerea
unei cauze în care crezi.
Aş încheia tot cu un citat : "Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei"
(Mahatma Gandhi)
Comisia Europeană a lansat Anul european al voluntariatului 2011:
"Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!"

"Dacă dorim ca speranţele noastre de a construi o lume mai bună şi mai sigură să nu devină doar o
iluzie, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea voluntarilor". In acest spirit, 100 de milioane
de europeni îşi dedică timpul şi experienţa pentru a-i ajuta pe cei care se află în dificultate, contribuind
la dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc.

Un profesor de artă pensionat le vorbeşte vizitatorilor străini dintr-un muzeu despre capodoperele europene,
un elev de liceu le citeşte copiilor bolnavi dintr-un spital, sau un fost fotbalist este antrenor la o echipa de
cartier. Există mii de modalităţi prin care oamenii pot produce o schimbare. Pentru a evidenţia aceste eforturi şi pentru a încuraja cât mai mulţi cetăţeni să li se alăture, Comisia Europeană a inaugurat recent Anul european al voluntariatului 2011. Vicepreşedintele Viviane Reding, comisar european pentru justiţie, drepturi
fundamentale şi cetăţenie, alături de Jean-Marc Delizée, secretar de stat federal pentru afaceri sociale al Belgiei şi de Marian Harkin, deputat european, au prezentat sloganul anului:
„Oferă-te voluntar! Schimba ceva!”
(citeşte mai mult: http://www.euractiv.ro/index.html/articles|displayArticle?articleID=21569 )

