
O nouă şansă pentru 
campusul şcolar

Început de Guvern în 2007, 
apoi abandonat, devenit 
obiect de litigiu între stat, 

primărie şi constructor, campusul 
şcolar a primit o nouă şansa la în-
ceput de 2014, odată cu deschiderea 
unei linii de finanţare din fonduri eu-
ropene pentru construcţiile de acest 
tip, începute în mai multe locuri din 
ţară şi rămase neterminate. 

Este şi cazul campusului de la Jim-
bolia, de la intrarea în oraş dinspre 
Timişoara. Primăria n-a pierdut nicio 
secundă şi a început să întocmeas-
că documentaţia pentru a obţine 
fondurile necesare finalizării con-
strucţiei. 

Potrivit apelului de proiecte, suma 
totală alocată la nivel de ţară este de 
150 milioane de euro, co-finanţare 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, prin realocări din Pro-
gramul Operaţional Regional 2007 – 

2013. „În aceste condiţii, primăria va 
trebui să suporte o cotă de finanţare 
de 2%, plus cheltuielile neeligibile 
(dotarea cu utilităţi, branşamente), 
sume deloc neglijabile. Însă Jimbo-
lia are resurse şi în cazul în care vom 
primi finanţarea, ne vom îndeplini 
partea noastră de obligaţii”, a expli-
cat primarul Darius Postelnicu.

Şansele ca Jimbolia să primească fi-
nanţarea sunt destul de mari, având 
în vedere că în judeţul Timiş există 
două astfel de proiecte începute, al 
doilea fiind la Sânnicolau, însă aflat 
într-un stadiu mult mai puţin avan-
sat.
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Stadiul proiectului de canalizare a 
apelor pluviale 
Vedeţi ce procent din întregul proiect a fost realizat 
până acum şi care au fost principalele lucrări efec-
tuate. (detalii în pagina 3)

info Martie este luna 
când, în mod 
oficial, începe 
primăvara, iar pri-
ma săptămână o 
dedicăm femeilor. 
Le copleșim cu 
mărțișoare și flori, cu urări și apre-
cieri, apoi, adeseori, uităm până în 
martie următor să le mai spunem 
câteva cuvinte frumoase. Fie că 
este vorba de mame, fiice, soții, 
prietene sau colege, luna martie 
e doar un pretext să ne amintim 
cât de mult contează ele în viața 
noastră, a bărbaților. Întotdeauna 
am știut că femeile din Jimbolia 
sunt speciale, sunt femei puter-
nice, hotărâte, cu suflet mare și cu 
dorința de a face ceva special și 
pentru cei mai puțin norocoși. Sunt 
femei unite care nu se dau înapoi 
când este vorba de a ajuta pe ci-
neva, în scop nobil. Este important 
ca noi, bărbații ce le stăm alături, 
fie că suntem tați, soți, prieteni sau 
doar colegi, să le susținem și să 
le sprijinim în fiecare zi din an, nu 
doar acum, la început de martie.
Doamnelor și domnișoarelor din 
Jimbolia le doresc cu această 
 ocazie să creadă cu tărie că pot 
face absolut tot ce își propun, doar 
cu voință.
La mulți ani și o primăvară plină 
de fericire!

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Urări de
primăvară editorial

Vă dorim un 8 martie fericit şi o primăvară care să vă 
înflorească întregul an! 

La mulţi ani tuturor doamnelor şi domnişoarelor! 

Consiliul Local şi Primăria Jimbolia



Bugetul local 2014 
În şedinţa extraordinară din 
data de 31 ianuarie, Consi-
liul Local a aprobat bugetul 
local pe anul 2014 şi buge-

tul instituţiilor finanţate de la buge-
tul local al oraşului Jimbolia.

La prima vedere, bugetul disponibil 
pentru acest an apare sensibil mai 
mic decât cel de anul trecut. Pe de-o 
parte, explicaţia constă în faptul că 
unele sume din impozitul pe venit 
sau din TVA sunt mai mici, pe de altă 
parte, există capitole care au crescut, 
cum ar fi sumele primite de la Con-
siliul Judeţean Timiş, motiv pentru 
care nu se poate vorbi despre o scă-
dere care să afecteze semnificativ 
activitatea primăriei şi investiţiile 
derulate.

Alăturat, vă prezentăm, într-o formă 
sintetică, modul în care se formează 
veniturile şi cum se cheltuieşte 
bugetul local, pe principalele cate-
gorii. Bugetul detaliat poate fi con-
sultat la sediul primăriei Jimbolia sau 
pe site-ul oficial. 

De asemenea, vă prezentăm lista 
principalelor investiţii prevăzute de 
Primăria Jimbolia în 2014 şi finanţate 
de la bugetul local,urmând ca în de-
cursul anului să vă informăm, mai 
detaliat, despre modul în care ele se 
derulează.
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 Pe scurt 
ACTUALIZAREA TARIFELOR 
RETIM
Consiliul Local a aprobat cererea 
operatorului de salubritate RETIM 
pentru actualizarea tarifelor cu rata 
inflaţiei. Potrivit noii grile de ta rife, 
persoanele fizice vor plăti lunar 
7,8 lei/persoană, cu 24 de bani mai 
mult, iar agenţii economici 78,14 lei/
m3.  

POPULAREA BĂLŢILOR CU PEŞTE
În prag de primăvară, Primăria a or-
ganizat o nouă acţiune de  populare 
cu peşte a bălţilor din Jimbolia. „Este 
vorba de 4 tone de crap oglindă, 

din care aproape 1,3 tone în balta 
Herişanu, o tonă în balta Albastră, 
câte 700 kg în balta Cânepă şi în 
balta Doi , precum şi câte 300 kg în 
balta Roşie şi balta Caldă”, a declarat 
consilierul local Petru Ciuciulete. 
Fiecare exemplar are între 2,5 – 3 
kg, însă pescarii vor trebui să mai 
aştepte puţin, pescuitul fiind închis 
timp de trei săptămâni, până în data 
de 15 martie. 

FESTIVALUL “LADA CU ZESTRE”
Duminică, 9 martie, de la orele 
14.00, la Casa de Cultură din Jim-
bolia va avea loc festivalul-concurs 

„Lada cu zestre”, ediţia a 
VIII-a. Evenimentul este 
organizat 
de CJT, 
C e n t r u l 
de Cultură 
şi Artă al 
Judeţului 
Timiş, cu 
s p r i j i n u l 
Primăriei Jimbolia şi reprezintă 
faza zonală a concursului. Vor par-
ticipa localităţile Comloşu Mare, 
Lenauheim, Gottlob, Cărpiniş, Iecea 
Mare, Checea, Teremia, Tomnatic şi 
Jimbolia. Intrarea este liberă!

info

Sume defalcate 
din TVA

36 %

Cote din impozitul 
pe venit

36 %

Taxe şi impozite pe 
proprietate 

(clădiri şi terenuri)
16 %

Alte venituri
16 %

Transporturi
11.3 %

Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică

12,8 %
Autorităţi

publice 
şi acţiuni
externe
13,7 %

Învăţământ
34,1 %

Cultură, 
recreere şi sport

15,3 %

Alte cheltuieli
6,9 %

Asigurări şi 
asistenţă socială

5,8 %

PRINCIPALELE INVESTIŢII FINANŢATE 
DE BUGETUL LOCAL ÎN 2014

• Viabilizare terenuri în vederea dezvoltării urbanistice în zone noi
• Modernizarea aleilor interioare de la cimitir
• Reabilitarea aleilor pietonale transversale de pe str. Republicii
• 3 terenuri de baschet în diferite cartiere
• Reabilitarea bazei sportive din centrul oraşului (teren, vestiare, tri-

bună)
• Continuarea programului de împădurire a terenurilor degradate
• Diferite dotări pentru siguranţa instituţiilor publice
• Dotări pentru serviciile de urgenţă şi pentru siguranţa apei potabile, 

prevăzute de lege
• Mobilier urban modern pentru centrul oraşului 
• Studii, proiecte, PUZ-uri şi PUD-uri
• Cadastru imobiliar-edilitar şi bancă de date
• Actualizarea Planului Urbanistic General
• Reparaţii la acoperişul căminului de persoane vârstnice

Investiţii la spital
• Rparaţii şi extindere a pavilionului secţiei de medicină internă
• Lucrări de construcţie aferente unei instalaţii de oxigen
• Dotări: electrocardiograf (2 bucăţi), uscător de rufe, cardiograf, 

 stimuplex, video-laringoscop, rezetoscop
• Proiectarea extinderii pavilionului secţiei de medicină internă

Venituri Cheltuieli



Stadiul de execuţie al proiectului 
de canalizare a apelor pluviale 

Proiectul de canalizare a 
apelor pluviale „ESUWA-
TER”, realizat prin fonduri 
europene alături de part-

eneri din Ungaria, a ajuns la un sta-
diu fizic de executare de 70%. 

În perioada  01.11.2013 – 28.02.2014 
s-au realizat lucrări de canalizare 
ape pluviale în valoare de 510.246 
lei. Canalul colector şi căminele ra-

cord au fost terminate 
pe străzile: Bucegi, Băl-
cescu, Recoltei, Th.Aman, 
Porumbeilor şi Salcâmi-
lor. Pe străzile Bucegi, 
Bălcescu şi Recoltei s-a 
executat canalul colec-
tor şi racordurile până 
la limita de proprietate. 
Racordurile au poziţia in-
dicată de proprietar. În a-

ceeaşi perioadă s-a demarat 
pregătirea documentaţiei 
pentru extinderea canaliză-
rii apei pluviale pe străzile 
Gheorghe Adoc şi Nikolaus 
Lenau şi modernizarea în-
tregii reţele de canalizare 
ape pluviale, constând în 
montarea de guri de scurge-
re pentru evacuarea apei 
pluviale de pe carosabil.

Servicii noi la 
spitalul dr. Karl Diel

De la data de 03.01.2014, 
în cadrul clădirii Policli-
nicii din oraşul Jimbolia 

funcţionează un cabinet de diabet 
zaharat, boli de nutriţie şi alte boli 
metabolice. Cabinetul medical, prin 
Doamna  Dr. Moica Andreea An-
drada,  oferă servicii medicale de 
specialitate , pe bază de bilet de 
trimitere de la medicul de familie 
sau alt medic specialist, după cum 
urmează:

Pentru diabet, Consult iniţial:
• pacientul se prezintă cu bilet de 
trimitere, se întocmește fişa pacien-
tului cu diabet, istoric medical, isto-
ricul bolii, tratament etc.)

Consulturile ulterioare, de urmări-
re a evoluţiei bolii, evaluarea trata-
mentului, diagnosticul şi evaluarea 
complicaţiilor bolii se fac ;
• la interval de 3 luni pentru pa-

cienţii cu Diabet zaharat tip 1, Dia-
bet zaharat tip 2 insulinonecesitant, 
Diabet zaharat tip 2 tratat cu me-
dicaţie pe bază de referat (incretine, 
tiazolidindione)
• la interval de 3 luni sau 6 luni, in 
funcţie de necesitate, la pacienţii 
trataţi cu medicaţie antidiabetică 
orală

Pe lângă tratamentul medicamen-
tos propriu-zis se efectuează con-
siliere nutriţională, educaţie pentru 
diabet, educaţie terapeutică.

Diagnosticul, tratamentul şi eva-
luarea altor afecţiuni metabolice:
• dislipidemii
• suprapondere, obezitate
• alte tulburări de nutriţie
• sindrom metabolic
• alterarea glicemiei bazală, scă-
derea toleranţei la glucoză

• hiperuricemie
• gută
• depistarea, tratamentul diabetului 
gestaţional.

Donaţie importantă 
pentru spital

Compania GlaxoSmithKline a acor-
dat o sponsorizare spitalului Dr. Karl 
Diel din Jimbolia, pentru achiziţio-
narea unui rezectoscop. Spon-
sorizarea a fost obţinută prin apli-
carea unui proiect derulat de către 
domnul doctor Emil Pop, medic 
specialist urolog. Valoarea totală a 
sponsorizării se ridică la 25.250,11 
lei. „Rezectoscopul este un instru-
ment vital în urologie. Avem deja un 
astfel de aparat în dotare, dar este 
folosit foarte intens, iar unele ele-
mente trebuie schimbate periodic. 
Noul aparat ne va permite să-l avem 
permanent la dispoziţie”, a explicat 
doamna manager a spitalului, Dan-
iela Cîrlig.
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GAL Banat-Vest deschide două sesiuni de finanţare 
Asociația Grup de 
Acţiune Locală 
“Banat-Vest” cu 
sediul în Jimbo-
lia, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 9 (în clă-

direa incubatorului de afaceri) va 
deschide în perioada martie-august 
următoarele două sesiuni din anul 
2014, pentru depunerea proiectelor 

aferente măsurilor cuprinse în Planul 
de Dezvoltare Locală. 

Pentru finanțarea investițiilor care se 
vor a fi realizate în orașul Jimbolia, 
solicitanții au posibilitatea de a acce-
sa măsurile 41.1.112 Instalarea tiner-
ilor fermieri (maxim 40.000 de euro, 
100% nerambursabili) și 41.1.121 
Modernizarea exploatațiilor agri-

cole (40% fonduri nerambursabile 
pentru solicitanţii cu vârste de peste 
40 de ani şi 50% pentru cei sub 40 
ani).

Detalii suplimentare puteți obține 
zilnic între orele 10:00-16:00 la sediul 
Asociaţei sau la numerele de telefon 
+40 256360078, +40 736618195.

proiect

sănătate



Curăţenia de primăvară 
Primăria orașului Jimbolia 
organizează, în perioada 10 
martie – 12 aprilie 2014, 

programul de curăţenie de primăvară. 

În cadrul acţiunii se colectează numai 
obiecte de uz casnic şi gospodăresc şi 
deşeuri vegetale rezultate din curăţirea 
arborilor plantaţi pe aliniamentele 
stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imo-
bilelor. Cetăţenii sunt rugaţi să depună 
în ordine la marginea carosabilului, 

fără a împiedica circulaţia, deşeurile 
şi obiectele ce se colectează în cadrul 
acestei acţiuni, până cel târziu cu o zi 
înainte de ziua în care este programată 
colectarea în zonele şi cartierele în care 
locuiesc. În această acţiune NU se colec-
tează deşeuri din amenajări interioare, 
curăţirea pivniţelor şi a podurilor (moloz, 
praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi 
gresie sparte). 

Mai jos, programarea pe străzi:
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Evidenţa populaţiei, februarie 2014

Dinu Ionuţ-Răzvan
Bucşă Amira-Sofia-Valentina

Borzoş Danira-Patricia
Hotnog Denisa -Andrada

Bine aţi venit pe lume!N
aş

te
ri

Boţ Gheorghe-Cristian şi 
Surleac Laura-Florina

Bonţiu Paul-Cristian şi 
Paşca Adelina-Valentina

Stamoreanu Sebastian-Remus şi 
Olariu Lidia-Maria

     
Casă de piatră!

Că
să

to
ri

i

Popa Vitaliu
Nicola Ludovic

Rusu Silvia
Stoichescu Ana
Ţuţuraş Petru

Frunză Mariana-Dorina
Buzariu Ghiţă

Gurzău Irina-Rozalia
Urdeş Anisia

Ambrosi Dumitru

Dumnezeu să-i 
odihnească în pace

D
ec

es
e

curăţenie

Cetăţenii care doresc să 
primească informaţii de 
actualitate prin serviciul 
SMS se pot înregistra trimiţând 
un mesaj text (tarif normal) la 

numărul de telefon 0741 286 550, 
care să conţină numele, 

prenumele şi adresa exactă.

SĂPTĂMÂNA I
10 martie Luni str. Aleea Cito, I. Creangă, Griviţei, T. Grozăvescu

11 martie Marţi str. T. Aman, Salcâmilor, Gh. Adoc, Lenau

12 martie Miercuri str. Recoltei, Bucegi, S. Jager, N. Bălcescu

13 martie Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu

14 martie Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi

15 martie Sâmbătă str. Spre Sud (între Republicii şi Spre Est), Bârzava

SĂPTĂMÂNA A II-A
17 martie Luni str. Dr. V. Babeş, Lorena

18 martie Marţi str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est)

19 martie Miercuri str. Calea Timișorii, I. Slavici (între Republicii şi Spre Est)

20 martie Joi str. Spre Nord (între Republicii şi Spre Est), Spre Est,  Dru-
mul Clarii

21 martie Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu

22 martie Sâmbătă str. Ştefan cel Mare, E. Bartzer

SĂPTĂMÂNA A III-A
24 martie Luni str. Republicii. 

25 martie Marţi str. Spre Sud (între Spre Vest şi Republicii), Albinelor, Dr. 
Karl Diel

26 martie Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

27 martie Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu

28 martie Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest

29 martie Sâmbătă str. C. Brâncoveanu, Timiş

SĂPTĂMÂNA A IV-A
31 martie Luni str. A. Iancu, P. Jung

1 aprilie Marţi str. Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la Brad

2 aprilie Miercuri str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu

3 aprilie Joi str. N. Grigorescu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, B. P. 
Haşdeu.

4 aprilie Vineri str. V. Alecsandri, A. Plopilor, C. Porumbescu

5 aprilie Sâmbătă str. M. Kogălniceanu, B. Bartok, Carpaţi, G. Enescu

SĂPTĂMÂNA A V-A
7 aprilie Luni str. C. D. Gherea, S. Bărnuţiu, A. I. Cuza

8 aprilie Marţi str. Basarabia, M. I. Roată, V. Lucaciu

9 aprilie Miercuri str. C. Mărăşeşti

10 aprilie Joi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş

11 aprilie Vineri str. Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. Kikindei, Banat

12 aprilie Sâmbătă str. Spre Lenauheim, Cânepei, P. Sandor, C. Moţilor 

Cu ocazia zilei de 8 martie, doresc 
să le transmit tuturor doamnelor și 
domnișoarelor cele mai frumoase 
gânduri și urări de sănătate, bucurii 
și împliniri personale și profesio-
nale. Fie ca această zi frumoasă din 
viața dumneavoastră să fie plină 
de zâmbete, căldură și feminitate, 
iar cei dragi să vă fie alături acum 
și în toate momentele deosebite ale 
vieții.

La mulţi ani!
Daniel Gorgan, 

viceprimarul orașului 
Jimbolia


