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Ediţia din acest 
an a Zilelor Jim-
boliene a fost una 
de excepţie, poate 
chiar mai fru-
moasă decât  în alţi 
ani. Am încercat să 
acope rim cât mai 
multe din preferinţele locuitorilor 
noştri, să oferim nu doar cantitate, 
ci şi calitate şi diversitate. În ceea 
ce priveşte muzica, am încercat 
să aducem cât mai mulţi artişti 
cunoscuţi, care să fie atât pe placul 
tineri lor cât şi a celor mai în vârstă. 
În acelaşi timp am încercat să 
ţinem cheltuielile sub control şi să 
ne încadrăm în bugetul disponibil.
În toate cele trei zile a fost lume 
foarte multă, poate şi pentru că 
vremea a ţinut cu noi. O aseme-
nea desfăşurare de forţe nu s-ar fi 
putut face fără implicarea activă 
a unui număr mare de persoane, 
de la angajaţi ai primăriei şi ai 
instituţiilor pu blice, la asociaţii, 
oameni de cultură şi mulţi alţii, 
cărora trebuie să le mulţumesc 
în numele tuturor jimbolienilor. 
Trebuie să le mulţumesc şi cetăţe-
nilor care au participat în număr 
mare la fiecare activitate în parte. 
În special, am fost impresionat de 
implicarea tinerilor şi a celor care 
au făcut eforturi mari să vină din 
străinătate, mânaţi de dorul de 
casă. Sper că anul viitor vom reuşi 
ca, împreună cu dumneavoastră, 
să facem lucrurile  tot mai bine. 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Zilele 
Jimboliene editorial

Taxe şi impozite
Serviciul de taxe şi impozite reaminteşte cetăţenilor 
că termenul de plată a primei tranşe a taxelor şi 
impozitelor locale expiră la 30 septembrie. 
(detalii în pagina 3)

Zilele Jimboliene, un succes!
Trei zile de cultură, sport şi 
divertisment, de asta am 
avut parte cu ocazia Zilelor 

Jimboliene, cea mai amplă manifes
tare desfăşurată în oraşul nostru. Un 
program încărcat, plin de manifestări 
pentru toate vârstele, a animat viaţa 
urbei. 

Cu mic cu mare, la începutul lunii 
august, jimbolienii au luat parte la 
toate manifestările pregătite special 
pen tru acest eveniment. Anul aces
ta am avut o diversitate extrem de 
mare, pentru toate gusturile. În cen
trul atenţiei a fost biserica, adevărată 
inimă a comunităţii. Biserica a adunat 
pe toată lumea la un loc, de la tineri, 
la bătrâni şi până la goştii veniţi din 

toate colţurile Europei, mânaţi de 
dorul de casă. 

Nu au lipsit expoziţiile, simpozioa
nele şi lansările de carte, pentru 
iubitorii de cultură. Un astfel de 
simpozion a fost cel legat de cultu
ra şvăbească sau cel despre presa 
bănăţeană. Programul sportiv a fost 
plin, pe parcursul celor trei zile dis
putânduse zeci de meciuri de tenis 
de masă, tenis de câmp, handbal şi 
rembal.
Şi pentru a încununa totul, muzica 
şi voia bună au răsunat până noap
tea târziu. Spectacole folclorice, dar 
şi cântăreţi tineri, care cântă genuri 
muzicale diferite, au încântat publi
cul, venit în număr mare. 

cultură
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Soluţie la problema câinilor vagabonzi  
În luna august, Primăria a 
apelat la o firmă de ecarisaj 
din Timişoara pentru a efec
tua la Jimbolia o campanie 

de strângere a câinilor fără stăpân. 
Între timp, la nivel naţional a apărut 
scandalul câinilor vagabonzi, după 
ce un băiat de numai patru ani a fost 
omorât de maidanezi în capitală. 
Acest lucru nu a făcut decât să con
firme faptul că trebuie luate măsuri 
pentru a combate fenomenul.

„Totul a pornit de la reclamaţiile tot 
mai numeroase pe care leam primit 
de la cetăţeni, pentru că în ultimele 
luni, câinii de pe străzile din Jimbolia 
sau înmulţit. Sunt oameni care au 
fost deranjaţi sau au avut incidente 
neplăcute cu câinii vagabonzi. Tre
buie să intervenim. Acum a apărut 
şi această dezbatere naţională care 

nu poate să ne ocolească”, spune pri
marul Darius Postelnicu. „Vrem să în
depărtăm toţi câinii vagabonzi de pe 
domeniul public. Dar să nu fim prost 
înţeleşi. Nu vrem să fie eutanasiaţi, ci 
trebuie să le dăm o şansă. Acum ne
gociem cu o firmă specializată în ce 
condiţii  se va face acest lucru”, mai 
spune primarul. 

Dar pentru că serviciul de ecarisaj nu 
este tocmai ieftin, Primăria negoci
ază acum condiţiile în care se va face 
colectarea câinilor de pe străzile Jim
boliei. Aceştia trebuie ridicaţi, ste
rilizaţi şi apoi duşi la adăpost unde 
sunt hrăniţi şi îngrijiţi. Ei vor putea fi 
adoptaţi, iar dacă acest lucru nu se 
întâmplă întro perioadă de timp, ei 
pot fi eutanasiaţi. Dacă administraţia 
din Jimbolia va dori săi ţină o perio
adă mai lungă de timp în adăpos

turi, atunci pentru fiecare câine se 
plăteşte o anumită taxă pe zi. 

„Din păcate am constatat că unii 
câini sunt aduşi cu maşinile din co
munele învecinate şi abandonaţi la 
noi în oraş. De aceea va fi greu de 
rezolvat pe termen lung. Problema 
reapare, pentru că noi plătim pentru 
ei azi şi mâine ne trezim că apar alţi 
şi alţi câini abandonaţi”, mai spune 
primarul.

      Lucrări edilitar-gospodăreşti
ASFALTAREA DE STRĂZI 
ŞI TROTUARE
Drumurile din Jimbolia sunt în con
tinuare una din principalele priorităţi 
ale Primăriei. Deşi a fost o perioadă 
de concedii, în care instituţiile au 
funcţionat mai lent, în luna august 
Primăria a reuşit totuşi să facă paşi 
importanţi pentru pregătirea dru
murilor. Astfel, sa achiziţionat o can
titate de 600 tone de asfalt, necesară 
pentru întreţinerea străzilor şi trotu
arelor. „Am achiziţionat direct acest 
bitum în ideea de a tăia din costuri 
şi a obţine cât mai mult cu banii de 
care dispunem”, a explicat primarul. 

La final de lună, plombările şoselelor 
din oraş şi a trotuarelor erau deja în 
toi şi vor continua şi în luna septem
brie.  De asemenea, se pregăteşte 
piatra concasată pentru zonele unde 
este nevoie de pietruiri.

Pe de altă parte, sa avansat în 
proiectele aflate deja în derulare, fi
ind asfaltată o porţiune din centru, 
iar alte porţiuni fiind în pregătire. În 
paralel sau efectuat rigolele în pro
porţie de 90% pe străzile incluse în 
proiect. De asemenea, au fost asfal
tate aleile interioare din curtea spi
talului.

SEDIUL EVIDENŢEI 
PERSOANELOR
Sediul Evidenţei persoanelor (SPC
LEP  Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor) 
de pe strada Republicii a intrat în 
reparaţii capitale. Clădirea în care 
funcţiona este una foarte veche şi 
necesita reparaţii de urgenţă. Sa 
început cu schimbarea acoperişului, 
pentru că la fiecare ploaie erau pro
bleme cu apa. Sa intervenit şi pe in
terior, fiind renovate toate încăperile 
şi schimbată instalaţie electrică. La 
jumătatea lunii septembrie lucrările 
ar trebui să fie gata. 

lucrări

Condiţii de acces pe terenurile agricole 
În perioada recoltelor, ac
cesul pe terenurile agricole 
în anumite intervale de 
timp este reglementat de 

HCL 38/15.08.2000, modificată prin 
HCL 171/29.09.2011. Astfel:

• Se interzice accesul mijloacelor de 
transport (auto şi hipo) în câmp, în
tre orele 21.00 şi 06.00, în perioada 
15.0831.10 a fiecărui an;
• Toate atelajele şi mijloacele de 

transport care vor fi găsite cu pro
duse agricole sustrase de pe câmp 
vor fi confiscate, iar deţinătorii aces
tora vor fi sancţionaţi cu amenda 
contravenţională în sumă de 50 lei;
• În perioada 15.08 – 31.10 a fiecărui 
an societăţile comerciale agricole 
şi persoanele fizice care deţin su
prafeţe de teren mai mari de 10 ha, 
au obligaţia săşi angajeze paznici 
care vor fi instruiţi de Poliţia Oraşului 
Jimbolia;

• Se interzice circulaţia şi păşunatul 
animalelor pe timp de noapte între 
orele 21.00 – 06.00;
• Animalele găsite la păşunat pe su
prafeţele agricole, fără acceptul pro
prietarilor acestora vor fi reţinute, 
percepânduse taxă de gloabă pe 
cap de animal, iar proprietarii aces
tora vor fi sancţionaţi cu amenda 
contravenţională în sumă de 100 lei.

siguranţă

siguranţă
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Şcoala, gata de începutul unui nou an
Mai este puţin şi sunetul 
clopoţelului va răsuna din 
nou pe coridoarele şcolilor 
din Jimbolia. În timp ce 

copiii se bucură de ultimele zile de 
vacanţă, primăria şi angajaţii şcolilor, 
grădiniţelor şi ai liceului sunt în plină 
febră a pregătirilor. Numai în ultima 
lună, în toate unităţile de învăţământ 
din Jimbolia au avut loc lucrări am
ple de renovare şi modernizare, pen
tru ca începutul anului şcolar să fie 
făcut în cele mai bune condiţii. 

Astfel, la şcoala generală de pe stra
da Vladimirescu a fost renovat un 
hol, iar două clase au fost zugrăvite şi 
reparate. În curtea şcolii, terenul de 
handbal, foarte degradat, a fost refă
cut iar soluţia cea mai la îndemână a 
fost asfaltarea lui. De acum înainte, 
copiii care vor ieşi la ora de sport nu 
se vor mai umple de praf, iar atunci 
când vremea nu a fost cea mai bună, 
ei vor putea să îşi desfăşoare activi
tatea. Acelaşi lucru se poate spune şi 
despre elevii de la şcoala generală de 

pe strada Lorena. Terenul de sport de 
aici a fost şi el refăcut în acelaşi mod 
şi în plus au fost reamenajate spaţiile 
verzi, băncuţele şi locurile de joacă. 
În schimb la şcoala generală din Fu
tok, a fost făcut un proiect pentru a 
realiza de la zero un teren de sport, 
şi acesta acoperit cu bitum. Şi la Li
ceul de pe strada Republicii au fost 
refăcute curtea şi câteva săli de clasă.

„În mare, condiţiile de învăţământ în 
Jimbolia sunt bune şi foarte bune. 
Mai avem de rezolvat nişte probleme 
legate de clădirea liceului de pe stra
da Doja, pe care am vrea să o re
novăm, dar nu avem cum. Aceasta a 

fost revendicată de Biserica Catolică 
şi legea nu ne dă voie să investim 
bani publici în ea până nu este clari
ficată situaţia juridică. Necesită repa
raţii capitale şi izolare termică. Sper 
să ajungem la un numitor comun 
cu Biserica Catolică pentru că au de 
suferit elevii”, explică primarul Da
rius  Postelnicu. O altă problemă este 
la liceul de pe strada Republicii. Aici 
încălzirea este pe gaz şi consumul 
foarte mare, aşa că şi facturile plătite 
de primărie sunt mari. Şi aici se caută 
soluţii pentru a eficientiza sistemul 
de încălzire şi a tăia din cheltuieli. 

„Anul acesta începem în condiţii 
foarte bune. Sau făcut reparaţii şi 
igienizarea tuturor spaţiilor de în
văţământ”,  a confirmat Mihaela 
Geambazu, directoarea şcolii ge
nerale. Ea nea adus şi o veste bună, 
legată de numărul şcolarilor înscrişi: 
„Anul acesta vom avea 1.064 de ele
vi în 45 de clase. Am înregistrat o 
creştere faţă de anul trecut când am 
avut 1.009 elevi”. 

educaţie

               Pe scurt 
UN NOU CONSILIER LOCAL

Consilierul local PDL Mihăilă Timo
tei a decis să se retragă din Consiliul 
Local, din motive personale. Acesta 
şia motivat decizia prin faptul că ur
mează să îşi mute domiciliul în altă 
localitate şi prin urmare este obligat 
prin lege să renunţe la mandat. Lo
cul acestuia va fi luat de Ciofiac Ioan, 
următorul aflat pe lista PDL. Dom
nul Ciofiac este născut în 20 aprilie 
1971,este de profesie tehnician în 
telecomunicaţii şi actualmente este 
şeful punctului de lucru Retim Jim
bolia.
 

STROPIRI ÎMPOTRIVA 
ŢÂNŢARILOR

La finalul lunii august sa interve
nit deasupra Jimboliei cu a doua 
stropire împotriva ţânţarilor din 
acest an. Datorită umezelii din a 
doua parte a lunii, ţânţarii sau în
mulţit peste măsură şi creau ne
plăceri. „Această intervenţie a de

venit aproape obligatorie şi nu este 
suficientă doar o dată ci de două ori 
pe an”, spune primarul. Stropirile au 
fost efectuate cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Timiş. 

TERMEN DE PLATĂ LA TAXE ŞI 
IMPOZITE

Se apropie termenul de plată pentru 
a doua tranşă a taxe lor şi impozitelor 
locale! 30 septembrie este ultima zi 
în care vă mai puteţi achita dările 
fără penalităţi, iar începând cu 1 oc
tombrie se vor percepe majorări.

CENTRU DE COLECTARE A 
DEŞEURILOR

Sa deschis la Jimbolia un nou punct 
de colectare selectivă a deşeurilor. 
Este vorba despre o iniţiativă privată 
binevenită pentru oraşul nostru, de 
care cetăţenii pot beneficia. Sunt ac
ceptate materiale din plastic (în spe
cial PETuri), hârtie, doze de alumi
niu, PVC, acumulatori uzaţi, vehicule 

scoase din uz. Persoanele 
care aduc aceste deşeuri 

refolosibile vor primi în schimb con
travaloarea în bani. Centrul de co
lectare se găseşte pe strada Rebrea
nu nr. 25 şi este deschis de luni până 
vineri între orele 09:00 17:00.

ARDEREA MIRIŞTILOR; STRICT 
INTERZISĂ!

Primăria şi Inspectoratul pen
tru Situaţii de Urgenţă Banat rea
mintesc cetăţenilor că este absolut 
interzisă arderea miriştilor! Proprie
tarii terenurilor riscă pierderea sub
venţiilor agricole de la Uniunea Eu
ropeană!

info
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Proiectul “Muzeu fără ziduri” 
În perioada 1525 august 2013 Aso
ciatia Artdendum în colaborare 
cu Primăria Jimbolia au organizat 
proiectul transfrontalier Muzeu Fără 
Ziduri. Pentru zece zile, Jimbolia a 
fost oraş rezidenţă pentru 15 artiști 

din România şi Serbia. 

Prin ateliere de pictură 
murală sau educație cul

turală, jimbolienii au fost stimulaţi 
să se exprime artistic. Artiştii au 
adoptat mijloace inedite de a aduce 
arta în spaţiul public cu scopul de a 
genera o nevoie culturală a oame
nilor şi de conştientizare a faptului 
că, prin artă, calitatea vieţii poate fi 
îmbunătăţită. Comunitățile de artiști 
din cele două ţări au avut şansa de a 
interacționa la un alt nivel prin inter
mediul taberelor de creație si a altor 
desfăşurări artistice. 

La proiect au participat patru artiş

ti care au venit din ţara vecină, şi 
anume: Gabrijela Parigros,  Aleksan
dar Petrovic, Gabrijela Szigeti şi Ras
tko Stefanovic, iar din România au 
particpat artiştii Attila Bajko, Levente 
Kozma, Ana Kun, Rareș Moldovan, 
HorațiuChristian Pavelescu, Cătălin 
Precup, Alin Rotariu, Alina Ondine 
Slimovschi, Irina Tănase, Florin To
mescu şi Mihai Zgondoiu. De aseme
nea, au susţinut workshopuri invi
taţii speciali: Ema Cernescu, Theophil 
Soltesz, Olimpiu Vuia, Grupul Contur 
şi Andrei Condoros.

cultură

Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei, august 2013

Toth Alvin
Craciun MadalinaMaria
Suiogan MarioDragos

Radu WilliamsMaximiliano
Pavelescu Amalia

Bine aţi venit pe lume!
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Amariti Ionut-Cosmin şi 
Turmacu Iuliana-Diana

Cira Leon-Teofil şi Mot Ioana-Dorina
Calbau Daniel şi Puscasu Anamaria

Balos Daniel-Eugen şi Bura Alina-Florina
Butu Mihai şi Crista Andrea-Aurelia

Tubucan Alexandru-Andrei şi 
Martalogu Florina-Daniela

Botezatu Edmund-Cristian şi 
Ilisei Nicoleta

Konrad Ioan-Helmut şi 
Predusel Liliana

Cosa Liviu şi Radu Daniela
Salceanu Danut şi Toderascu Lavinia

Mila Ioan şi Nicola Daniela
Turle Samuel-Augustin si 
Boca Emanuela-Claudia

Rotaru Vasilica si Sajo Monica-Elisabeta
Hideg Vasile-Daniel si 

Tiganescu Loredana-Camelia
Gorgan Florin si Leon Cristina

Casă de piatră!
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Nantu Viorica, Ardelean Ioan
Cosa Janita, Ludvig Barbara

Tudor Ion, Iesina Elwine
Secheres Maria, Patrolea Viorel

Ciobanescu Niculae, Sabo Carolina
Voiculescu Ion
Dumnezeu să-i 

odihnească în paceD
ec
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Spectacol cu mulţi cai putere, la Raliul Jimboliei  
A 12a ediţie a Raliului Jimboliei a confirmat 
apetitul oraşului nostru pentru sportul la cel mai 
înalt nivel. Chiar dacă numărul participanților a 
fost ceva mai redus decât de obicei, având in 

vedere că in paralel sau mai disputat alte doua raliuri, la 
Arad şi Deva, concurenţa nu a lipsit, la întrecerea auto
mobilistică de la Jimbolia înscriinduse 14 echipaje. 

Mașini puternice, pregătite pentru raliu, unele dintre ele 
participante chiar şi la etape de campionat național, au 
intrat pe traseu. Prima probă specială sa desfășurat pe 
strada Republicii iar cea dea doua a avut loc în parcarea 
din faţa gării. Cea mai savurata a fost însă “speciala” or
ganizată pe iarbă la intrarea în Jimbolia. Din fericire, la 
competiţia aceasta nu sau înregistrat incidente. 

Echipajul Krepelka/Kraus a reuşit cel mai bun timp din 
concurs, 03:03,04. Cu un timp 03:18,06, Daniel Preunca 
alături de Gigi Ilaş au urcat pe primul loc la Clasa II.  La 
Clasa I sa impus echipajul Giurisici/Rotaru, urmați de 
Tudoreanu/Galea şi de echipajul Suta/Lupei.  Competiția 
debutanților a fost câștigata de Mihai Preunca, cu un 
timp de 01:00,46, la juniori Roland Cighear nu a avut 

concurenţă, încheind cu un timp de 01:00,61 iar în clasa
mentul special feminin, pe prima treaptă a podiumului a 
urcat echipajul Borlovan/Zvanciuc.

sport


