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Dragi Jimbolieni, 
eforturile comune ale Consiliu-

lui Local, ale executivului primăriei 
şi ale serviciilor primăriei implicate 
în scrierea şi implementarea de 
proiecte europene au adus roadele 
bogate şi dorite pentru oraşul nostru. 

Se execută în anul 2012, în Jim-
bolia, investiţii de infrastructură 
în valoare totală de 29,17 milioane 
euro, după cum urmează: 

1. Realizarea sistemului de ca-
nalizare pe toată suprafaţa oraşu-
lui şi a staţiei de epurare. Valoarea 
investiţiei este de 17,8 milioane de 
euro şi este finanţată de Ministerul 
Mediului. Proiectul este derulat prin 
prefinanţarea firmei Aquatim, ope-
ratorul de apă-canal din Jimbolia. 
Aquatim, pentru a putea prefinanţa 
acest proiect, a semnat în data de 
21 martie 2012 un contract de îm-
prumut cu BERD. Licitaţia pentru 

executarea investiţiei pentru staţia 
de epurare a fost câştigată de aso-
cierea firmelor Bioworks Verfahren-
stechnik GmbH şi Glial Team Exim 
S.R.L. Lucrările vor începe în luna 
mai 2012.

Datele tehnice ale acestei inves-
tiţii pentru Jimbolia sunt următoare-
le:

Testare şi reechipare foraje - 6 
bucăţi

 Înlocuire foraje - 3 bucăţi
 Aducţiune între foraje - 3,90 km
 Extindere reţea de alimentare 

cu apă - 1,57 km
 Înlocuire reţea de alimentare 

cu apă - 4,48 km
 Extindere sistem de canalizare 

- 37,44 km
 Staţii de pompare apă uzată - 4 

bucăţi
 Conducta de refulare - 1,10 km
 Staţie de epurare avansată  - 1 

bucată

2. Planul Integrat de Dezvolta-
re Urbană în valoare de 6,3 milioa-
ne euro, proiect ce are în compo-
nenţă patru segmente de dezvoltare 
a infrastructurii din oraş, după cum 
urmează: Modernizarea (asfalta-
rea) a 11,250 km de străzi - plan-
şa 1, Înfiinţarea de 14,720 km de 
piste de biciclete - planşa 2, Mo-
dernizarea iluminatului stradal în 
întreg oraşul, Amplasarea de 105 
camere de supraveghere pentru 
siguranţa cetăţenilor. Procedurile de 
achiziţii publice sunt în derulare.

3. Reabilitarea şi extinderea 
Centrului de zi ”Nu Mă Uita”, în 
valoare de 0,84 milioane euro. 

2012 – Anul marilor investiţii în Jimbolia

Hristos a înviat!
 Vă doresc tuturor Paşte fericit şi să vă 
bucuraţi alături de cei dragi de această 
mare sărbătoare şi de noua primăvară.

Kaba Gábor 
Primar
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Lucrările sunt în fază avansată de 
execuţie, constructorul fiind firma 
Saiftim din Timişoara.

4. Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea Policlinicii în valoare 
de 1,14 milioane euro a fost de-
marată din luna martie, firma care 
execută lucrarea fiind Bog’Art Timi-
şoara.

5. Dotarea secţiei de chirurgie 
a spitalului din Jimbolia cu apa-
ratură medicală în valoare de 0,4 
milioane euro, în cadrul unui pro-
iect comun cu Spitalul din Szentes 
- Ungaria, din cadrul Programului de 
cooperare transfrontalieră Româ-
nia-Ungaria. Procedurile de achiziţii 
publice sunt în derulare.

6. Împădurirea a 22,4 hectare 
de teren în zona sudică a oraşu-
lui, lângă sediul firmei Abelda şi în 
spatele parcului de lângă ştrandul 
termal. Această investiţie este finan-
ţată din Programul IPA de cooperare 
transfrontalieră România - Republi-

ca Serbia şi are o valoare de 0,3 
milioane euro. Împădurirea este 
aproape finalizată şi a fost executa-
tă de firma Doracim din Oradea.

7. Împădurirea a 47,7  hecta-
re de teren în zona către vamă 
în valoare de 0,25 milioane euro. 
S-a început plantarea de către firma 
câştigătoare, CONIZ ROMARG din 
Piteşti, de puieţi, în următoarea pro-
porţie: 60 % stejar, 30 % platan şi 10 
% păducel. 

8. Amenajarea unui Centru 
ecologic regional în strada Victor 
Babeş, nr. 15, în valoare de 0,2 mi-
lioane euro. Se va porni procedura 
de achiziţie publică în curând.

9. Construirea unei sere de 
1800 metri pătraţi în grădina spita-
lui, seră care va produce legume 
pentru centrele sociale ale oraşului. 
Investiţia s-a ridicat la valoarea de 
0,3 milioane euro şi s-a finanţat în 
cadrul Programului de cooperare 
transfrontalieră România-Ungaria. 
Lucrările sunt terminate şi au fost 
executate de firma Baustern din 
Timişoara.

10. Construirea a două  noi 
blocuri ANL în valoare de 1,52 mi-
lioane euro. Lucrarea este în curs 
de execuţie şi este făcută de firma  
Acomin din Cluj Napoca. 

11. Construirea unei baze 
sportive în Clarii Vii. Investiţia este 
în valoare de 0,12 milioane euro, 
este executată de firma Alex Dia şi 
va fi finalizată în curând. 

Noi proiecte depuse spre 
obţinerea finanţării

În data de 31 ianuarie 2012 s-au 
depus de către Primăria Jimbolia trei 
proiecte importante pentru dezvolta-
rea oraşului nostru în cadrul Progra-
mului de cooperare transfrontalieră 
Ro-Hu. Acestea sunt: Construirea 
unei hale noi a pieţei agro-alimen-
tare, Extinderea secţiei de interne 
din cadrul spitalului Dr. Karl Diel 
cu o clădire cu 15 paturi, pentru tra-
tarea bolilor cardio-vasculare, Eli-
minarea apei pluviale din cartie-
rul Locul Târgului.  

Beneficiile altor proiecte
Asociaţia Banat Ripensis, în 

cadrul unui proiect transfrontalier, 
va achiziţiona un cort pentru 500 de 
persoane care va fi montat în oraşul 
nostru în luna iunie a acestui an.

Începând de anul trecut, Jim-
bolia face parte dintr-o Grupare 
Europeană de Cooperare Teritorială 
(GECT), din care fac parte 37 de 
localităţi din România şi 37 de 
localităţi din Ungaria. Această 
asociaţie a aplicat şi câştigat 2 
proiecte prin Programul Ro-Hu, unul 
pentru dotarea biroului din România 
al GECT şi celălalt pentru realiza-
rea unui studiu tehnic şi economic 
pentru folosirea apei geotermale 
din Jimbolia, pentru încălzirea unor 
instituţii publice.

Acest studiu va putea fi folo-
sit şi de către firma Mannvit din 
Islanda, care, în luna februarie, 
a făcut o vizită în Jimbolia şi care 
intenţionează atragerea unui fond 
guvernamental islandez pentru 
încălzirea cu apă geotermală a Spi-
talui, a Liceului, a Şcolii generale, 
a Grădinițelor, a Căminului pentru 
persoane vârstnice, a Centrului de 
zi „Nu Mă Uita”, a Policlinicii, a In-
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ternatului, a Primăriei, a Clubului 
copiilor din Jimbolia și a Casei de 
Cultură. 

Curăţenia de primăvară

Cetăţenii oraşului nostru, în ca-
drul acţiunii organizate de Primărie 
şi firma Peisaj Hosta, au scos la 
stradă, ca niciodată până acum, gu-
noi, reziduuri, crengi, moloz, resturi 
vegetale. Firma Peisaj Hosta, prin-
tr-o mobilizare deosebită, a reuşit 
să ducă la groapa de gunoi toate 
aceste materiale.

Am început curăţenia în jurul 
oraşului

Este obiceiul unor cetăţeni să 
depoziteze moloz şi gunoi mena-
jer la ieşirile din oraş, precum şi în 
alte zone din jurul oraşului. Uneori 
cetăţenii plătesc transportul acestor 
materiale unui căruţaş sau tracto-
rist, care nu duce gunoiul la groapa 
de gunoi, ci îl descarcă în zonele 
mai sus amintite. Vă rugăm să 
cereţi serviciile firmei Peisaj Hosta, 
care este abilitată pentru a face 
aceste transporturi. Pentru descura-
jarea depozitării gunoiului în aceste 
zone, am început şi continuăm să 

angajăm paznici de mediu, care vor 
supraveghea zonele de ieşire din 
oraş şi vor avea dreptul de a verifica 
încărcăturile camioanelor, remorci-
lor, căruţelor. Vă rugăm să  îi ajutaţi 
şi să colaboraţi cu ei pentru a avea 
un oraş cât mai curat.

Pentru transportul cantităţilor 
inimaginabile de gunoi din jurul 
oraşului, am cerut şi primit ajuto-
rul unor firme din Jimbolia (firmele 
Seviagro, Kasa Agroprest, Abelda, 
Agricola San Giorgio, Tehnoland, 
Rakoczi, Blythswood) şi firme din 

Timişoara (Saiftim, Retim, Nimb, 
Tuboterm). Aceste firme au sărit în 
ajutorul firmei Peisaj Hosta şi pe 
tot parcursul lunii februarie, atunci 
când au ajutat la deszăpezire, la 
transportul zăpezii. 

Pentru scurgerea apelor pluviale 
s-a efectuat decolmatarea cana-
lului colector din partea de sud a 
oraşului.

Clubul pensionarilor 

se redeschide în Casa de 
Cultură. Pentru discutarea progra-
mului şi a activităţilor vă aşteptăm în 
data de 21 aprilie 2012, ora 9. 

Activităţi culturale

În data de 17 martie, la Casa 
de Cultură, actorii Magda Catone 
şi Claudiu Bleonţ au prezentat cu 
mare succes, pentru o sală plină, 
spectacolul de teatru ”Un bărbat şi 
mai multe femei”.

În data de 23 martie, a avut loc la 
Casa de Cultură un concert cu Irina 
Florea şi Raluka. 

În data de 24 martie a avut loc la 
Restaurantul Bulevard o prezentare 

de modă semnată Mihaela Motişan.
În data de 24 martie a concertat 

la Expo Ripensis formaţia AIM.
În cadrul Casei de Cultură se 

fac înscrieri pentru înfiinţarea unei 
trupe de dans modern. Instructor 
şi persoană de contact este Silviu 
Stoian.

Concert Lepa Brena

Lepa Brena se întoarce după 28 
de ani în Timişoara. Bilete pentru 
spectacolul din 15 iunie se pot pro-

cura de la secretariatul primăriei.
Vă reamintim că din 3 decembrie 

anul trecut Televiziunea Locală Jim-
bolia difuzează pe canalul Pro 7 al  
UPC, sâmbătă între orele 19 şi 21, 
iar în reluare duminică între orele 15 
şi 17. TV Jimbolia poate fi urmări-
tă on line pe site-ul www.jimbolia.
ro link Facebook sau Vimeo, iar în 
curând va putea fi recepţionată şi pe 
reţeaua de cablu RCS&RDS. 

  
În perioada 20 – 22 aprilie se 

organizează la Jimbolia Expoziţia 
şi Târgul internaţional  IDEEA 2012 
JIMBOLIA, la care vor participa 70 
de inventatori din cinci ţări. 

Posibilă nouă investiţie  
la Jimbolia

Reprezentanţi ai firmei D-DAS 
(DONER- DISTRIBUTION AUDIT 
SYSTEME) au prezentat miercuri, 
4 aprilie, în cadrul unei conferinţe 
de presă organizată la Consiliul 
Judeţean Timiş intenţia lor de a 
deschide la Jimbolia un centru de 
coordonare a francizei de magazine 
fast food “Doner” din România şi, 
mai târziu, din centrul şi estul Eu-
ropei. Aceasta înseamnă construi-
rea fabricilor care aprovizionează 
cu materiile prime specifice aceste 
magazine (fabrică de paste de to-
mate, brutărie, fabrică de prelucrare 
a cărnii, a altor produse agricole). 
Investiţia va crea un număr impor-
tant de locuri de muncă în Jimbolia.

 
Activităţi de tineret

În săptămâna 2-6 aprilie în 
şcolile din România se desfăşoara 
săptămâna numită „Şcoala altfel”. 
Primăria Jimbolia la fel ca în cei 7 ani 
anteriori a organizat în 3 şi 4 aprilie 
excursia pentru elevii din clasa a XII-
a la Budapesta şi Viena. Grupul de 
83 de elevi şi profesori au admirat o 
panoramă frumoasă de pe Citadela 
din Budapesta, au vizitat muzee din 
Viena, au admirat castelele Schon-
brunn şi Belvedere, s-au plimbat pe 
Ringul vienez. Mulţumiri sponsorilor 
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care au făcut să fie posibilă organi-
zarea şi în acest an a excursiei la 
Viena.

Asociaţia Tinerilor din Jim-
bolia a primit sprijin financiar de 
la Consiliul local Jimbolia şi de la 
sponsori pentru a participa cu o 
delegaţie de 8 liceeni la Întâlnirea 
Europeană de Tineret ce va avea 
loc în oraşul Verneuil sur Avre din 
Franţa, în luna iulie.

Donaţii caritabile

Doamna Allemany Fessl Erzse-
bet de la Asociaţia de caritate Csilla 
von Boeselager a trimis pentru 
Căminul de bătrâni şi pentru Spital 
ajutoare constând din lenjerii, pături, 
halate, materiale de curăţenie, 
maşină de călcat lenjerie de pat, 
scutece pentru adulţi cu probleme 
de incontinenţă, cărucioare. Pentru 
că am primit o cantitate mai mare 
de cărucioare (50 de bucăţi), putem 
să împrumutăm dintre ele şi bolna-
vilor imobilizaţi din afara spitalului 
sau căminului de bătrâni. Pentru 
obţinerea lor, vă rugăm să contactaţi 
serviciul social al primăriei.

Avem coşar la Jimbolia

După o lipsă de mai mulţi ani, 
avem din nou un coşar jimbolean, 
un tânăr care prestează servicii 
mult mai ieftin decât coşarii care au 
apărut în oraşul nostru, minţeau că 
au fost trimişi de la primărie sau de 
la gaz şi cereau sume foarte mari. 
Numele lui este Sajerli Ianos şi îl 
găsiţi la telefonul 0769-502751. 
Evitaţi serviciile unor persoane 
dubioase cum ar fi  tinichigii care 
abordează mai ales bătrâni pentru 
a-i convinge să schimbe un metru 
de burlan spart iar când gazda intră 
pentru câteva minute în casă ei 
schimbă tot sistemul de burlane şi 
cer preţuri mari. Evitaţi-i şi anunţaţi 
primăria şi poliţia de apariţia lor în 
oraş.

Secţie de fizioterapie

Au început lucrările de reabilitare 
ale unei clădiri din cartierul Futok 
(Dispensarul vechi), unde Spitalul 
Dr. Karl Diel va înfiinţa o secţie de 
Fizioterapie.

Pescuit
La fel ca în anii trecuţi, vom 

popula cu peşte bălţile oraşului. 
La începutul lunii mai se vor aduce 
1.500 kg de crap.

Reparaţii  pe carosabil, 
extinderi parcări

După o iarnă mult mai grea 
decât altele din ultima perioadă au 
apărut gropi pe carosabilul străzilor 
oraşului, cele mai multe dintre ele 
au fost deja plombate, urmând 
să continuăm aceste reparaţii. 
Intenţionăm extinderea parcării de la 
spital, care a devenit neîncăpătoare, 
vom asfalta parcarea din faţa Liceu-
lui, curtea Internatului, terenul de 
sport din curtea liceului, reparaţii de 
trotuare pe străzile Mihai Eminescu, 

Lucaciu, intersecţia străzilor Mihai 
Eminescu, Spre Sud şi Bârzava

Târgul Nou&Vechi

Jimbolienii sunt invitaţi să par-
ticipe la Târgul Nou&Vechi, care 
va fi organizat în curtea Casei de 
Cultură din Jimbolia, în data de 28 
aprilie, de la ora 900. 

Aşteptăm cumpărători interesaţi 
şi, în egală masură, persoane care, 
în urma curăţeniei de primăvară, au 
făcut ordine în dulapuri şi sertare, au 
ales articolele de îmbrăcăminte, 
încălţăminte şi accesoriile care nu 
mai sunt pe gustul sau mărimea lor, 
au fost primite şi nu au fost folosite 
niciodată sau nu mai sunt folosite în 
prezent. Cu toţii avem acasă obiec-
te vestimentare pe care nu ştim cui 
să le dăruim sau la care nu suntem 
dispuşi să renunţăm fără a pune 

un preţ, cel puţin modic, pe ele.  
O cămaşă sau o rochie care nu ne 
avantajează poate deveni o piesă 
de rezistenţă pentru o altă persoană.  
O curea sau o poşetă de care ne-
am plictisit poate fi cedată în schim-
bul unui alt articol de îmbrăcăminte 
sau accesoriu. 

Dacă doriţi să achiziţionaţi un 
obiect nou sau vintage la un preţ 
avantajos, sau doar doriţi să aveţi 
puţin mai mult spaţiu de depozita-
re pentru hainele preferate, vă aş-
teptăm în ultima sâmbătă a lunii 
aprilie la Târgul Nou&Vechi, o 
premieră pentru Jimbolia, dar care 
poate deveni o acţiune organizată 
cu regularitate, cuprinzând şi alte 
tipuri de obiecte (jucării, articole de 
uz casnic sau de grădinărit etc.).

Tot ce au de făcut comercianţii :

- să sorteze şi să selecteze 
obiectele de vestimentaţie aflate în 
stare bună,

- să le pregătească pentru vân-
zare, asigurându-le o prezentare 
atractivă şi stabilind un preţ pentru 
acestea,

- să vină în data de 28 aprilie, 
începând cu ora 900, în curtea Casei 
de Cultura, unde li se va repartiza 
un spaţiu de expunere şi vânzare a 
acestor obiecte.

Tot ce au de făcut cumpăratorii: 
să se înarmeze cu timp, răbdare şi 
calităţi de negociere, pentru a face o 
achiziţie avantajoasă.

Intrarea este gratuită atât pentru 
cumpărători/vizitatori, cât şi pentru 
comercianţi.

Vă aşteptăm cu drag !
KABA Gábor

primar



5 Aprilie 2012Buletin Informativ

Îmbătrânirea populaţiei este un fe-
nomen global, iar societatea, vrând-ne-
vrând, trebuie să facă faţă provocării.

Mi-a fost dat să întâlnesc bună-
oară, în ţara Galilor, câteva persoane 
vârstnice (peste 90 de ani) care parti-
cipau la cursuri universitare continue, 
discutau dezinvolt Puşkin sau Dosto-
ievski pe o peluză din faţa casei, călă-
toreau organizat la un bâlci sau făceau 
câţiva paşi împreună prin frunzişul 
tomnatic al unui parc naţional şi m-am 
întrebat atunci ce trebuie să faci, ca şi 
comunitate, pentru a încuraja şi asigu-
ra un trai decent şi activ în ultima parte 
a vieţii, mai ales când nu mai ai copiii 
lângă tine, când parcă şi vecinii sunt 
tot de vârsta ta şi nu trebuie încă (sau 
nu doreşti) să apelezi la o instituţie de 
ocrotire permanentă?

Nu cred că ştiu răspunsul; poate fi-
ecare dintre noi trebuie să-l găsească 
singur. Dar ştiu că şi oraşul nostru, o 
fărâmă din umanitate, trebuie să în-
ceapă să gândească în afara zonei de 
confort (“căminul rezolvă totul”) şi să-
şi pună serios problema îmbătrânirii. 
Spre deosebire de europenii amintiţi 
mai sus, noi încă ne luptăm cu provo-
cări primare - hrănirea, curăţenia, spă-
latul, aprovizionarea, medicaţia; ca să 
nu pun la socoteală şi cele psiho-afec-
tive, singurătatea, senilitatea, etc. Nu 
poţi (re)descoperi cultura, frumosul, 
pasiunea, în ultima parte a vieţii, fără 
niscaiva atenţie la nevoile de bază.

Ceea ce încerc să cuprind mai jos 
sunt câteva servicii pe care - cred eu 
- ar trebui să le construim ca răspuns 
nevoilor persoanelor în etate de lângă 
noi. Nu sunt deloc original în acest de-
mers, o recunosc de la început; iniţiati-
va a fost a primarului, iar parteneriatul 
dintre clubul Rotary şi Consiliul Local 
deja asigură o masă caldă la domiciliu 
persoanelor vârstnice care nu se pot 
gospodări şi întreţine singure. Am pus 
totuşi pe masă, în numele asociaţiei 
Blythswood, atât pentru discuţie cât şi 
pentru co-finanţare locală, patru servi-
cii de asistenţă la domiciu: curăţenie, 
aprovizionare, consiliere şi asistenţă 
medicală.

Curăţenia. Multe persoane vârst-
nice din Jimbolia trăiesc în spaţii in-
salubre şi greu de întreţinut. Sarcini 
simple precum aspiratul, măturatul 
curţii, spălarea aşternutului, spălatul 

şi călcatul hainelor, curăţirea vaselor 
- sarcini pe care altă dată le făceau 
foarte bine - le sunt acum aproape im-
posibile. Fizic, dar şi psihic, nu-şi mai 
pot aduce la zi nici măcar spaţiile re-
strânse din imobilul în care locuiesc. 
Vin Paştele, dar obişnuita curăţenie 
de Paşte va rămâne, în multe case 
bătrâneşti, o dulce şi suavă aminti-
re. De aceea spun că un serviciu de 
curăţenie oferit în mod organizat - zil-
nic sau aproape zilnic - ar readuce în 
aceste case decenţa şi respectul de 
sine al traiului de odinioară.

Aprovizionarea. Cum se face? 
De multe ori - anevoios. Chiar dacă 
ai şansa unui magazin la colţul stră-
zii, taxele, facturile de utilităţi, abo-
namentele, tot trebuiesc achitate în 
oraş. Câtă vreme eşti în putinţă, vei 
dribla probabil şi ploaia şi frigul şi ar-
şiţa. Poate te mai ajută un copil sau 
vreun vecin binevoitor. Dar când toate 
acestea cad sau pur şi simplu lipsesc? 
Nu văd o soluţie mai la îndemână, în 
acest moment, decât intervenţia punc-
tuală a comunităţii sub forma unui ser-
viciu. Un asistent social poate prelua 
săptămânal lista de cumpărături şi de 
asemenea lunar facturile de achitat. 
Mă rog, într-o bună zi s-ar putea să 
vorbim şi de cumpărături online sau 
de utilizarea unui serviciu bancar elec-
tronic; însă până atunci mai avem de 
mers oleacă.

Consilierea. Nu am în vedere aici 
o consiliere de specialitate, ci o formă 
simplă de sfătuire în privinţa lucrurilor 
noi, a tehnologiilor moderne, a mijloa-
celor de comunicare, a legislaţiei în 
vigoare, a procedurilor de încadrare în 
categoria persoanelor cu grad de han-
dicap, a obligaţiilor de plată, a oportu-
nităţilor pentru vârsta a treia şi, de ce 
nu, de o ocupare organizată a timpului 
liber, prin jocuri de societate sau călă-
torii în apropiere.

Asistenţă medicală. Pentru acest 
serviciu există desigur medicul de fa-
milie şi Casa Naţională de Asigurări. 
Totuşi, prelungirea medicaţiei, ridica-
rea acesteia de la farmacie, forma-
lităţile medicale, administrarea unei 
injecţii sau luarea tensiunii la domiciu 
reprezintă nevoi care adesea trec 
dincolo de ceea ce serviciile medica-
le asigurate pot acoperi. Fără a plăti 
de două ori acelaşi serviciu, un cabi-

net medical individual sub contract 
cu Blythswood ar putea să le asigure 
persoanelor vârstnice tocmai ce lip-
seşte pachetului de bază. Poate că şi 
în această privinţă ajungem, într-o zi, 
să implementăm sisteme de suprave-
ghere medicală online sau cu ajutorul 
telefonului mobil, chiar la domiciliul 
sau locaţia pacientului; dar înainte de 
a zbura poate ar fi bine totuşi să um-
blăm.

De câte persoane este nevoie în 
acest serviciu şi pentru câţi beneficiari 
este el asigurat? Fiind la început de 
drum şi probând fiecare pas pe care 
îl facem, ni s-a părut nimerit să oferim 
serviciul unui număr de 15 persoane 
vârstnice. Nu e o cifră magică; dar nici 
arbitrară. Pur şi simplu ea reprezintă 
dimensiunea optimă a serviciului într-
o analiză cost-beneficiu atentă. Un 
asistent social (cu normă redusă) va 
coordona serviciul, va vizita benefici-
arii de 2-3 ori pe săptămână, va oferi 
consiliere şi se va îngriji de aprovi-
zionare, plăţi, etc.; două îngrijitoare 
(angajate cu 6 ore pe zi) vor face cu-
răţenie la domiciliu timp de o oră şi 
jumătate, de 3-4 ori pe săptămână, 
după un calendar stabilit de comun 
acord cu beneficiarul; iar un cabinet 
medical individual va asigura serviciile 
medicale suplimentare.

Aproape o treime din costul lunar 
al acestui serviciu revine beneficiaru-
lui - anume 50 lei; celelalte două tre-
imi fiind acoperite de Consiliul Local şi 
Blythswood. Materialele de curăţenie 
vor fi procurate tot de furnizorul de 
servicii sociale. Pentru aproviziona-
rea săptămânală şi plăţile lunare vor 
exista documente semnate de ambele 
părţi şi păstrate pe toată durata acor-
dării serviciului, cu precizarea doar că 
băuturile alcoolice nu pot fi comandate 
prin intermediul serviciului.

Întrucât anchetele sociale sunt 
încă în derulare, oricine cunoaşte 
persoane vârstnice în situaţii care ne-
cesită tipul de intervenţie descris mai 
sus poate face recomandări la sediul 
asociaţiei (str. Ioan Slavici, nr. 132), 
prin telefon (0256-362440) sau email 
(adrian.popa@blythswood.org).

Adi Popa
director executiv

ASC Blythswood România Filiala Banat

SAD: Servicii De ASiStenţă lA Domiciliu 
A perSoAnelor vârStnice cAre 

nu Se pot goSpoDări şi întreţine Singure
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Serviciul de Impozite şi Taxe 
Locale din cadrul Primăriei oraşu-
lui Jimbolia, înregistrează restanţe 
mari la plata impozitelor şi taxelor 
locale, provenite din chirii, impozit 
pe clădire, impozit pe teren, impo-
zit pe mijloacele de transport şi, mai 
ales, amenzi. În conformitate cu OG 
nr. 92/2003, privind Codul de Pro-
cedură Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru ne-
plata acestor impozite şi taxe loca-
le, peste termenul legal de plată, se 
percep dobânzi, până la stingerea 
debitului. În cazul în care contribu-
abilul nu achită aceste restanţe, re-
stanţe înscrise în titlurile executorii 
trimise celor în cauză,  se va trece 
la continuarea procedurii de exe-
cutare silită. Pentru cei care au un 
loc de muncă se înfiinţează poprire 
asupra salariului, iar pentru cei care 
au bunuri,  măsurile de executare 
sub formă de sechestru se aplică 

asupra bunurilor mobile sau imobile 
pe care le deţin. Cei care figurează 
cu restanţe,  inclusiv amenzi nea-
chitate şi deţin bunuri, se va întocmi 
proces verbal de sechestru asupra 
bunurilor, iar în caz de neplată se va 
trece la valorificarea acestor bunuri. 
Pentru a nu ajunge la astfel de si-
tuaţii, îi rugăm pe toţi cei care figu-
rează cu datorii către bugetul local, 
să-şi achite aceste restanţe, pentru 
a nu se recurge la măsurile pe care 
legea ni le pune la dispoziţie. Pentru 
cei care figurează cu restanţe mari 
la plata chiriei, se va începe proce-
dura de trimitere în judecată, în ve-
derea evacuării.

Asigurarea locuinţelor: 
obligatorie!

În temeiul Legii nr. 260/2008, 
privind asigurarea locuinţelor, vă 
aducem la cunoştinţă obligaţia de 

a încheia un contract de asigurare 
obligatorie a locuinţei. Cei care de-
ţin un contract de asigurare faculta-
tivă a locuinţei care să acopere toa-
te riscurile prevăzute în asigurarea 
obligatorie nu trebuie să încheie asi-
gurarea obligatorie. În cazul în care 
nu se încheie niciun fel de asigura-
re, primăria, conform Legii mai sus 
amintite, are obligaţia de a-i amen-
da pe cei în cauză. Pentru chiriaşii 
care ocupă locuinţe de stat, asigu-
rarea este suportată de proprietar. 

Se vor demara acţiuni de verifi-
care în teren a acestor contracte de 
asigurare a locuinţelor, iar cei care 
nu deţin această asigurarea vor fi 
sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 
100  şi 500 lei. 

ŞEF SERVICIU IMPOZITE ŞI 
TAXE LOCALE,

Ec. Mihaela Mateescu

reStAnţe lA plAtA impozitelor 
şi tAxelor locAle

  SzenteS (ungAriA) : 
16 – 18 mArtie 2012, 

eDiţiA A 3-A
100 de echipe de handbal participante, de 

diferite categorii de vârstă, băieţi şi fete. Cea 
mai mică categorie, 2003, cea mai mare, 1997. 
Echipa H.C. Jimbolia  a participat la categoria 
de vârstă 1997. Din această categorie au mai 
făcut parte următoarele echipe :  Bekescsa-
ba, Csepel A, Csepel B,  Hodmeyovasarhely, 
Szeged (Ungaria), Ada (Serbia), Timişoara ,  
Jimbolia.

Jocurile au fost împărţite pe două grupe,  
97A şi 97B. Echipa noastră a făcut parte din 
97B, cu următoarele rezultate : Jimbolia – 
Bekescsaba  19 – 11, Ada – Jimbolia                11 
– 12, Jimbolia - Csepel B        15 – 11.

Jocurile finale au fost cele decisive, rezulta-
tele au fost următoarele : Jimbolia – Csepel A 
14 – 12. Finala Ada – Jimbolia 17 – 14.

Patru din cinci, un rezultat mulţumitor, 
cea mai tehnică jucătoare a turneului a fost 
jucătoarea noastră Andreea Sava. Felicitări 
fetelor !

Rică Marian
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Coordonator: Marian Rotaru
Tehnoredactare și tipar: ARTPRESS Timișoara

PRIMĂRIA JIMBOLIA
se găseşte pe INTERNET
www.jimbolia.ro
e-mail: secretariat@jimbolia.ro, primar@jimbolia.ro

excurSii lA preţ promoţionAl
Asociaţia Élet din Jimbolia, organizează pentru jimbolieni în luna mai 2012 excursii la preţuri promoţionale 
cu următoarele destinaţii: Mănăstirea Prislop, Mănăstirea Săraca din Şemlacu Mic, Buziaş şi Muzeul de Artă 
din Timişoara, Parcul de istorie naţională din Opusztaszer, Ştrandul din Mórahalom, Ştrandul din Makó, 
Cumpărături la Szeged. Informaţii suplimentare la telefonul 0742-322839.

Karancsi Györgyi - Președinta Asociației Élet

În luna martie 2012 s-a semnat Acordul de parte-
neriat între ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PU-
BLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECTIONARE ÎN DO-
MENIUL SANITAR – BUCUREŞTI, reprezentată prin 
Manager de Proiect POSDRU: Prof. Univ. Dr. CRISTI-
AN VLĂDESCU şi PRIMAĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA, 
reprezentată prin Primar – ing. KABA GABOR, pentru 
implementarea proiectului „PROMOVAREA INCLUZI-
UNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE ŞI INSTITUŢIONALE DIN ASISTENŢA MEDI-
CALĂ COMUNITARĂ”.

Acest proiect are drept scop reducerea disparităţilor 
şi inegalităţilor existente în accesul la servicii medicale 
primare, îmbunătăţirea accesului şi calitătii serviciilor 
medicale şi sociale, pentru populaţia vulnerabilă, re-
partizarea judicioasă şi perfecţionarea pregătirii profe-
sionale a resurselor umane, din reţeaua de asistenţă 
medicală comunitară în cele 10 judeţe din regiunile de 
dezvoltare VEST şi CENTRU.

Obiectivul acestui parteneriat îl constituie asigurarea 
accesului la servicii de asistenţă medicală comunitară 
prin înfiinţarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui 
centru pilot de asistenţă medicală comunitară, pentru o 
perioada de 4 ani.

De ce asistenţa medicală comunitară şi 
cine sunt beneficiarii săi ?

Asistenţa medicală comunitară reprezintă un an-
samblu integrat de programe şi servicii de sănătate 
centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi 
bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în 
sistem integrat cu serviciile sociale. 

Acestui tip de asistenţă medicală îi revine rolul de 
a acoperi deficitul de servicii primare de sănătate re-
simţit la ora  actuală în ţară şi este una din soluţiile prin 
care Primăria Jimbolia vine în întâmpinarea nevoilor 
persoanelor aflate în dificultate şi încearcă să prevină 
separarea acestora de mediu prin asigurarea inclusiv 
de îngrijiri la domiciliu.

Activităţile legal desemnate a fi desfăşurate în do-

meniul asistenţei medicale comunitare sunt:
a) educarea comunităţii pentru sănătate;
b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării 

familiale;
c) promovarea unor atitudini şi comportamente favo-

rabile unui stil de viaţă sănătos;
d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea 

unui mediu de viaţă sănătos;
e) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secun-

dară şi terţiară;
f) activităţi medicale curative, la domiciliu, comple-

mentare asistenţei medicale primare, secundare şi ter-
ţiare;

g) activităţi de consiliere medicală şi socială;
h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la do-

miciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului 
cronic, a bolnavului mintal şi a persoanelor vârstnice;

i) activităţi de recuperare medicală.
Grupul ţintă al asistenţei medicale comunitare îl 

reprezintă toţi membrii comunităţii în ceea ce priveşte 
activitatea de educaţie pentru sănătate şi măsurile de 
prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară.

Beneficiarii imediaţi ai asistenţei medicale co-
munitare sunt persoanele aflate în dificultate, care 
fie din motive de diminuare temporară sau definiti-
vă a autonomiei (persoane cu deficienţe, vârstnici, 
persoane care au suferit intervenţii ce necesită re-
cuperare, gravide, nou-născuţi etc), fie din motive 
de sărăcie, risc de marginalizare socială  au un ac-
ces redus la servicii medicale de prevenire, profila-
xie, tratament şi recuperare (persoane vârstnice cu 
pensii reduse, romi etc).

CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
COMUNITARĂ JIMBOLIA, îsi va desfăşura activitatea 
pe strada Repulicii, la nr. 3B.  

În etapa actuală se realizează amenajarea lui. De-
schiderea va avea loc după ce Primăria Jimbolia va an-
gaja un asistent medical format în domeniul asistenţei 
medicale comunitare, moment în care va fi anunţat şi 
programul de funcţionare.

centrul De ASiStenţă meDicAlă 
comunitAră JimboliA


