
PROGRAMUL ZILELOR JIMBOLIENE 2011 - ediţia a XIV-a

Vineri, 5 august 2011
10:00 Casa de cultură. Deschiderea festivă. Fanfara Casei de Cultură.
11:00 Sala de sport Wiesenmayer. Turneu de tenis de masă.
11:00 Casa de Cultură. Expoziţia “Tineri creativi” a lucrărilor realizate de tinerii participanţi la Atelierul de
creaţie ceramică din cadrul proiectului “Interfeţe culturale şi lingvistice-punte de legătură între două popoare”.
15:00 Sala de sport Wiesenmayer. Turneul de tenis de câmp.
15:00 Muzeul Presei-Sever Bocu. Expoziţii: Istoria Jimboliei oglindită în presă.
16:00 Forumul German. Întâlnirea oaspeţilor germani, organizată de Asociaţia şvabilor jimbolieni din Ger-
mania (HOG Hatzfeld e.V.) şi Forumul German.
18:00 Biserica Catolică Jimbolia. Serată muzicală: Drd. Ioana Miu Iuga -soprană, Asistentă Universitară la
Fac. de Muzică din Timişoara, Daniel Zah-tenor, Alexandra Haţeg-vioară, Mihaela Silvia Roşca - pian,
Benedekfi István - pian. Lansare de carte: ”Rapsodiile române de George Enescu” de Mihaela Silvia Roşca,
prezintă Prof. Univ. Dr. Damian Vulpe.
20:00 Restaurantul Bulevard: Parada modei: Simona Noroc

Sâmbătă, 6 august 2011
9:30 Sala de sport Wiesenmayer. Turneu de handbal feminin.

16:00 Sala de sport Wiesenmayer. Turneu de handbal masculin.
16:00 Muzeul Stefan Jäger. Deschiderea festivă a Muzeului Stefan Jäger după renovarea şi re-amenajarea
camerelor etnografice cu sprijinul Muzeului Central Şvăbesc din Ulm, Muzeului Banatului, HOG Hatzfeld şi
Primăriei Jimbolia. Expoziţie colectivă de pictură Angela Chici, Iulia Dinescu, Daniela Jivan Iluc, Sorin
Turmacu, Faragó Zoltán, Peter Froh şi elevii atelierului de icoană tradiţională „Chip de Înger”.
17:30 Biblioteca Orăşenească: Expoziţie Mihail Sadoveanu. Lansare de carte: Dragomir Ciobanu.
20:30 Scena de lângă Florian. Concert Ştefan Bănică Jr. În deschidere formaţia AIM.

Duminică, 7 august 2011
10:00 Biserica Catolică. Liturghie solemnă celebrată de preotul Robert Dürbach. La orgă: Franz Müller.
11:00 Biserica Catolică. Concert de orgă cu Franz Müller şi solişti vocali şi instrumentali.
15:00 Sala de sport Wiesenmayer. Finalele turneului de tenis de câmp.
15:00 Clubul copiilor. Activităţi „Cerino”pentru copii: muzică, jocuri organizate de Corina Buţi şi Adorian
Jucu.
17:00 Scena de lângă Florian. Festivalul Folcloric Banat Triplex Confinium din cadrul proiectului „Dans şi
muzică” finanţat prin Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 - 2013:
Formaţiile de dansuri populare din Sânnicolau Mare, Coşteiu, Kikinda, Jimbolia şi Makó.
19:00 Scena de lângă Florian. Spectacol folcloric susţinut de soliştii: Elena Jurjescu Todi,
Daniela Condurache, Dinu Iancu Sălăjan, Anişoara Serafim, Liliana Savu Badea, Elena
Vilău acompaniaţi de formaţia condusă de Iosif Calman.



Ruga jimboliană – 15 august 2011
Biserica Ortodoxă „Buna Vestire” din Jimbolia şi naşii Rugii – familia Aurel şi Eleonora Câmpean vă invită să
participaţi în data de 15 august 2011, orele 15,45 la Sfânta Slujbă prilejuită de Sărbătoarea Rugii. La ora 16,00 va
avea loc Slujba de Rugă la Biserica Ortodoxă din Jimbolia, urmată de o agapă în curtea Bisericii, la ora 16,30. Man-
ifestarea va continua de la orele 18,00 la Teatrul de vară cu spectacolul formaţiilor de dansuri populare din Coşteiu,
Dudeştii Vechi, Kikinda, Torda şi Mako. De la ora 19,00 va fi prezentat un spectacol folcloric.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor – până pe 4 august 2011

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi i-
nudaţiilor, republicată, intră în vigoare la data de 04.08.2011, dată la care persoanele fizice şi juridice sunt obli-
gate să îşi asigure toate construcţiile cu destinaţie de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea
acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.
Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administra-
tiv-teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.
Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă
a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie.
Suma asigurată, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la
data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei:
a)20.000 de euro, pentru locuinţă de tip A – construcţie din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă
b)10.000 de euro, pentru locuinţa de tip B – construcţie din cărămidă nearsă sau orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi /sau chimic
Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor (PAD) este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0:00
a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie. În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care
este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.
După data de 04.08.2011, persoanele care nu au încheiat PAD, pot fi sancţionate cu amendă contra-
venţională de la 100 la 500 lei.
Societăţile de asigurare agreate de Polul de Asigurare împotriva Dezastrelor- PAID- sunt: Astra Asigurări, ARDAF,
Carpatica Asig., Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins, Generali, Grawe, Groupama, Platinium,
Uniqua.

Informaţii utile privind actele de stare civilă şi actele de identitate

La solicitarea unui nou act de identitate este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă sau a sentinţelor
judecătoreşti ce fac dovada statutului civil; pentru persoanele care nu pot prezenta originalele certificatelor de stare
civilă, dar s-au născut, s-au căsătorit sau au aparţinători care au decedat în Jimbolia, odată cu solicitarea actului
de identitate se depune şi cererea de eiberare a certificatului de stare civilă.
Dacă la solicitarea unui nou act de identitate persoana nu prezintă toate documentele necesare prevăzute în H.G.
1375/2006, atunci nu i se poate elibera decât o carte de identitate provizorie cu termen de valabilitate de cel mult
un an.
Având în vedere numărul mare de pierderi şi furturi, considerăm că ar trebui ca actul de identitate să fie păstrat în
condiţii de siguranţă. Reamintim că, atât pierderea, cât şi furtul actului de identitate se sancţioneaza cu amendă,
fiind considerată neglijenţă a posesorului actului.
Este bine să ştiţi că, prin emiterea unui nou act de identitate, cel anterior figurează în toate evidenţele informati-
zate ca anulat. Dacă aveţi acte de identitate nepredate spre distrugere ca urmare a anulării, vă invităm să o faceţi.
Eliberarea unei cărţi de identitate provizorii anulează cartea de identitate anterioară, deşi aceasta se află în termen
de valabilitate şi, prin urmare, la expirarea cărţii de identitate provizorii, trebuie să solicitaţi un nou act.
Deoarece din decembrie 2010 şi până în aprilie anul curent nu au fost tipărite cărţi de alegator, din lipsa materi-
alelor suport, în această lună se va trece la eliberarea cărţilor de alegător aferente perioadei susmenţionate. Pen-
tru mai multe informaţii, sunati la tel. 0256 360 575.
Referitor la termenele prevăzute de lege la înregistrarea şi încheierea actelor de stare civilă, facem următoarele
precizări:
- termenul de 10 zile la căsătorie este obligatoriu; dispensa de termen, în sensul devansării sau prelungirii
termenului, potrivit noii Metodologii de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, se acordă numai dacă
starea de sănătate a unuia dintre viitorii soţi o impune, sau pentru situaţii temeinic justificate.
- nerespectarea termenului de 30 de zile la divorţ pe cale administrativa duce la clasarea dosarului de di-
vorţ. Taxa de divorţ a fost stabilită de Consiliul Local al Orasului Jimbolia la 100 de lei.

Dorina Indries , Şef birou, SPCEP Jimbolia


