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Din punct de vedere al investițiilor, în admi-
nistrație, anul începe în momentul în care se 
adoptă bugetul. Anul acesta, datorită aprobării 
cu întârziere a bugetului național, automat și 
bugetul local a fost adoptat mai târziu și astfel 
s-a pierdut timp prețios. 

Ca atare, în primele trei luni de zile, nu s-au 
putut organiza licitații și demara lucrări noi. 
Cu toate acestea, ne-am pregătit temeinic, am 
abordat bugetul în mod realist și echilibrat și 
ne-am concentrat pe investiții. Am încercat 
să alocăm cât mai mulți bani pentru proiecte, 
pentru că numai ele pot avea un impact semni-
ficativ asupra dezvoltării orașului

În plus, încercăm să accesăm cât mai mulți bani 
europeni și naționali, pentru proiecte mari de 

infrastructură și servicii. 

Nu va fi ușor, iar timpul ră-
mas la dispoziție este scurt, 
dar sper că împreună cu 
aparatul din Primărie și cu 
sprijinul dumneavoastră, 
să avem realizări impor-
tante care să ne bucure și 
să ne facă viața mai ușoa-
ră.

În încheiere, pentru că ne aflăm în pragul sfin-
telor sărbători pascale, vă adresez cele mai 
frumoase gânduri de sănătate, liniște și pace în 
suflet. Hristos a înviat!

Primar, 
Darius Adrian Postelnicu
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•	 POSTELNICU DARIUS- 
ADRIAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FERESCU LAURA MĂRIO-
ARA - 37 ani- Jurist;

•	 TABEICĂ NECULAI - 61 
ani- Șofer;

•	 SCROB RADU-NICOLAE - 
37 ani- Inginer;

•	 PRCSINA IANCU - 42 ani- 
Inginer Electronist

•	 CIOFIAC IOAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FLORE CRISTIAN - 31 ani - 
Electronist;

•	 CIUCIULETE PETRU - 67 
ani- Economist;

•	 PANAIT MIHAI - 36 ani- 
Veterinar;

•	 VASILACHE COSTEL - 49 
ani- Tehnician;

•	 STĂNCHESCU-GOLBAN 
LIVIA-DOINA - 58 ani- Pro-
fesor;

•	 BURA VASILE - 55 ani- 
Economist;

•	 NICORICI ILIE - 57 ani- 
Geamgiu;

•	 BARNA PETRU-LADISLAU 
- 52 ani- Tehnician;

•	 TODICA MARIN - 67 ani- 
Maistru;

•	 FEIER FELICIA - 28 ani- 
Asistent Farmacist;

•	 DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;

•	 ISTINIE ADINA - 38 ani- 
Profesor;

•	 BORCAN CARMEN - 37 
ani- Contabil;

•	 RICĂ MARIAN -59ani- 

Instructor Sportiv;

ECHIPA PNL 
PENTRU CONSILIUL LOCAL
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Editorial: Bugetul local și investițiile în 2017

A expirat primul termen de plată 
al taxelor și impozitelor pe 2017

Contribuabilii care nu și-au plătit taxele și impozitele aferente anului în curs 
până la data 31 martie 2017, suportă majorări de 1% pe lună sau fracțiune 
de lună. Pentru a evita acumularea datoriilor, vă rugăm să achitați din timp 
sumele datorate bugetului local.

Primăria și Consiliul Local Jimbolia 

vă urează ca sfintele sărbători pascale 

să vă aducă sănătate și bucurii alături 

de cei dragi.

Paște fericit!  



2

Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
m

ar
tie

-a
pr

ili
e 2

01
7

S-a redeschis 
sezonul de pescuit 

ÎNCEPÂND cu data de 11 martie 
2017, Primăria Orașului Jimbolia 
a redeschis sezonul de pescuit în 
scop de agrement, pe bălțile afla-
te în administrarea publică locală. 

Pe parcursul lunii mai, începând 
cu data de 1 mai, ora 24.00, pes-
cuitul va fi interzis, deoarece în 
această perioadă bălţile din orașul 
nostru vor fi repopulate cu pește. 

Pescuitul sportiv-recreativ va fi din 
nou permis începând cu data de 1 
iunie 2017, ocazie cu care se va or-
ganiza și tradiționalul concurs de 
pescuit pentru copii.

Poliția Jimbolia are 
un nou comandant 

POLIȚIA Jimbolia are un nou co-
mandant. În urma concursului 
pentru postul rămas vacant, a fost 
desemnat câștigător și a preluat 
funcția de conducere subcomisa-
rul de poliție Laurențiu Călușeriu. 

Concursul de vinuri 
locale a ajuns la a 

53-a ediție
COOPERATIVA "Viitorul" din Jim-
bolia, a organizat a 53-a ediţie a 
tradiţionalului concurs intitulat 
„Degustare de vinuri,” concurs la 
care participă jimbolieni pasionaţi 
de viticultură și de arta  de face 
vin. Au intrat în concurs vinurile 
producătorilor locali, care au fost 
jurizate în funcţie de gust, aromă 
și culoare, iar cele mai bune dintre 
acestea au fost premiate.

Lista de investiții pentru anul 2017
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1. Cadastru imobiliar-edilitar + bancă de date
2. Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi 
realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, 
oraş Jimbolia, jud. Timiş
3. Actualizare Plan Urbanistic General
4. Construire Şcoală de Arte şi Meserii (SAM)
5. Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole 
degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia
6. Reabilitare bază sportivă din centrul orașului
7. Modernizare străzi în localitatea Clarii Vii
8. Reabilitare piață agroalimentară
9. Construire garaj remiză PSI
10. Amenajare platformă pavată în centrul civic Jimbolia

LUCRĂRI NOI
1. Viabilizare terenuri
2. Reabilitare statui centrul orașului
3. Reabilitare alei și trotuare
4. Reabilitare și extindere alei în interiorul cimitirului
5. Sistem de încălzire pe gaz Muzeul Presei
6. Realizare alei acces teren sport str. George Enescu
7. Amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona Gării
8. Reabilitare sediul Primăriei

DOTĂRI
1. Instalație mobilă de tratare a apei 
2. Instalare sistem de alarmă și protecție instituții
3. Mobilier urban
4. Copertină platou cimitir
5. Lumini ornamentale
6. Restaurare obiecte de patrimoniu Muzeul Pompierilor
7. Centrale termice instituții
8. Separatoare de trafic (Bolarzi)
9. Parcuri de joacă pentru copii

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
1. Studii şi proiecte
2. Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu

Bugetul local al orașului în 2017  

CONSILIUL LOCAL JIMBOLIA a adoptat 
bugetul pe anul 2017. După ce au 
fost asigurate sumele necesare pen-
tru plata salariilor (34,4%), s-au alo-
cat banii necesari bunei funcționări 
a orașului (30%), de la serviciile de 
salubritate până la iluminatul public.
Referitor la sumele disponibile pen-

tru investiții au fost alocați 25,5% din 
bani, incluzând aici și sumele răma-
se de anul trecut pentru finalizarea 
unor lucrări sau fondurile europene 
alocate prin programul de preadera-
re ISPA. Pentru asistență socială s-au 
alocat 2,39% din bani.

Cheltuieli 
de personal

34,4%
Investiții

25,5%

Bunuri și servicii
30,0%

Cote defalcate 
din TVA
37,6%

Sume defalcate 
din impozitul pe venit 

35,1%

Subvenții
7,1%

Bugetul de venituri și cheltuieli 
al orașului Jimbolia - 2017

Surse de venituri Cheltuieli pe categorii

Infrastructură 
rutieră - 

lucrări publice 
21,9%

Administrație
18,3%

Impozite pe clădiri
6,7%

Impozite pe terenuri
6,0%

Impozite auto
1,7%

Alte venituri
5,8%

Asistență socială
2,4%

Alte cheltuieli
7,7%



O mare personalitate a Jimboliei 
va fi promovată în Banat

FIGURA istorică a doctorului Karl Diel, 
pionier al neurochirurgiei din Româ-
nia, foarte cunoscut la Jimbolia, dar 
mai puțin în județ sau pe plan nați-
onal, va avea parte de promovare în 
școlile din Banat. 

Este meritul proiectului „Banatul – 
Istorie vie”, lansat la Jimbolia în data 
de 24 martie, care își propune să rea-

ducă în prim plan 
personalitățile re-
prezentative ale 
Banatului și valo-
rile locale pentru 
a le promova în 
special în rândul 
noilor generații. 

Dintre participanții la eveniment îi 
menționăm pe Claudiu Ilaș  directo-
rul Muzeului Banatului,  Marcel Tol-
cea, președintele Fundației Popular 
Europene de Strategii Sociale, Eco-
nomice și Culturale, precum și doc-
torul Horia Pleș, șeful secției Neuro-
chirurgie a Spitalului Județean Timiș.
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Pași importanți pentru înfrățirea cu 
orașul german Trebur 

ÎN PERIOADA 3-4 martie 2017, Jim-
bolia a fost vizitată de o delegaţie 
din Germania, condusă de primarul 
localităţii Trebur, domnul Carsten 
Sittman. Delegaţia s-a întalnit cu re-
prezentanţii autorităţilor locale, iar 
principala temă abordată a constitu-
it-o demararea procedurilor pentru 
înfrăţirea dintre Jimbolia și Trebur.

În acest sens, primarul Darius Pos-
telnicu i-a înmânat omologului său 
german, documentația întocmită de 
partea română, pentru a fi discutată 
și aprobată de Consiliul Local din Tre-
bur, urmând ca apoi să fie aprobată 
și de Consiliul Local Jimbolia. 

Înțelegerea de cooperare are ca scop 
extinderea schimburilor cultura-

le bilaterale, de ajutor reciproc, de 
colaborare în vederea accesării de 
finanțări și dezvoltării de proiecte 
comune.

Parteneriatul cu Trebur a debutat în 
urmă cu mai bine de 10 ani, când s-a 
organizat pentru prima dată tabăra 
anuală de tineret, la care participă 
reprezentanți din trei țări: România, 
Germania și Franța.

Stropiri 
împotriva țânțarilor 

și căpușelor
ÎN PERIOADA 3-4 aprilie 2017, în zo-
nele de agrement de pe raza ora-
șului Jimbolia (parcuri, bălţi, locuri 
de joacă pentru copii) au fost efec-
tuate primele stropiri din acest an 
împotriva țânțarilor și căpușelor. 

Precizări din partea 
Evidenței Populației

CEREREA pentru eliberarea unui 
nou act de identitate trebuie să fie 
însoțită de dovada adresei de do-
miciliu, adresa declarată în scris în 
cuprinsul cererii. Dovada constă 
în acte încheiate în condițiile de 
validitate prevăzute de legislația 
română în vigoare, privind titlul lo-
cativ. 

Din experiența noastră, deși acte-
le îndeplinesc aceste condiții, în 
cuprinsul lor adresa de domiciliu 
este alta decât cea reală. De ex. „str. 
Republicii, nr.2A-2C, bl.2A,2B,2C, 
ap.2” nu permite individualizarea 
adresei proprietarului. De aceea 
solicităm, în completare, o certifi-
care a adresei de către serviciul de 
urbanism al primăriei, pornind de 
la nr.CF și nr.top. 

Această situație poate fi rezolvată 
de fiecare proprietar sau de fiecare 
asociație de proprietari prin solici-
tări depuse la biroul de cadastru și 
publicitate imobiliară pentru mo-
dificarea datelor din cartea funci-
ară. 

Şef Birou Evidenția Populației, 
Indrieș Dorina

Comemorare Petre Stoica 
ÎN DATA  de 21 martie 2017 s-au împli-
nit 8 ani de la trecerea în neființă a 
poetului jimbolian Petre Stoica. Cu 
această ocazie, la mormântul poe-
tului au fost depuse coroane de flori, 
din partea Primăriei și a Consiliului 
Local. 



 Czőllner Sara-Maria
 Bandi Aliss-Amalia

 Magyar Sofia-Florentina
 Gherman Ioana-Noemi  

Bine aţi venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 

 Na
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i  

 Tufiță Vasile cu Mocanu Mariana
 Roșu Ioan-Sorin cu 
Boros Marica-Adriana
 Kovacs Robert cu 

Botezatu Ioana-Roxana
 Aparascăi Ghiorghiță cu

Hertelendi Beatrice-Cristina
 Defta Florin-Marian cu 

Trifu Oana-Nicoleta
 Dochia Costel cu Focan Elena

 Lungui Andrei cu 
Petrișor Livioara-Ana

Casă de piatră!
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† Teuca Sofia,
 Cerceja Leontina, 

Stoian Victor, 
Frank Elisabeta,

Botezatu Ion, 
Crăciun Petru, 

Brocea Ana, 
Magda Valentina, 

Balaban Ana, 
Porcaru Gheorghe, 

Rus Emilia, 
Balint Ileana,

Nagy Győrgyi-Erzsébet, 
Alba Zorița,

Cuc Ecaterina, 
Trandafir Vasilica,

Meșter Petru, 
Lányi Levente-Lehel, 
Checian Petru-Puiu, 

Klein Hans
Wild Etel, 

Mărgineanu Iosif,
Chirica Tudor-Viorel, 

Căldare Adrian,
Curescu Ștefan †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Agenda cultural-sportivă 
a oraşului Jimbolia - 2017

Ianuarie • Aniversare Mihai Eminescu

Februarie • Concursul literar „Petre Stoica și generația șaizecistă” 

Martie

• Jäger, prin ochi de copil – concurs de creație artistică
• Pentru tine, doamnă! – ediția a III-a - spectacol artistic
• Lada cu zestre – faza zonală Jimbolia
• Cupa Mărţişorului - handbal feminin
• ”In memoriam…”  – expoziție Jäger, concurs
• Comemorare Petre Stoica – expoziție de carte

Aprilie
• Europa noastră – simpozion
• „Jimbolia dansează” – Ziua Internațională a Dansului
• 188 de ani de la apariția primului ziar românesc – expoziție de ziare vechi, 
dezbatere: „Contribuția ziarelor la evoluția limbii române”

Mai

• Ziua Eroilor - ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
• Cupa Europei – Zilele sportului pentru toţi 
• ”Stefan Jäger – Jimbolia, memoria meșteșugurilor” - expoziție itinerantă, 
atelier de confecționat replici de mobilier șvăbesc la scară redusă, tipărire monografie
• Aniversarea a 130 de ani de la nașterea poetului Peter Jung și a 
140 de ani de la nașterea pictorului Stefan Jäger - moment artistic şi 
expoziţie, tipărire album
• Studenți la muzeu – studenți din Timișoara/Arad în practică la Muzeul Presei
• Raliul Jimboliei - ediția a XV-a
• Tabără de creaţie artistică – ediţia a VIII-a
• JimboArt 2017  – ediția a II– a
• Pe urmele culturii strămoșilor – excursii la Viena – ediţia a XIII– a

Iunie

• 1 Iunie – Ziua internaţională a copilului
• Juvenis Jimborock – ediţia a VII-a
• Concurs de pescuit pe Bălțile Albastre – juniori și seniori
• Jimbocicleta
• Ziua Drapelului – ceremonie militară
• Hatzfeld – Landestrau – 11 iunie 1766  – marcarea întemeierii așezărilor: 
simpozion, muzică șvăbească
• Jimbo-Blues – ediţia a XV-a

Iulie

• Zilele Jimboliene – ediţia a XX-a
• Competiţii sportive (Zilele Jimboliene)
• Expoziții de ziare, conferințe (Zilele Jimboliene)
• Povestea vieții lui Ernő Fábián și Irén Bayer – expoziție, tipărire carte
• Ziua Imnului Naţional al României – ceremonie militară
• Stefan Jäger – ”Breasla”  – tabără de creație cu artiști plastici, workshop de ceram-
ică, expoziție itinerantă, tipărire cataloage
• Ziua Județului Timiș
• Nostalgii mutilate, de Dragomir Ciobanu – prezentare de carte

August
• Tradiție și modernitate: Kirchweih la Jimbolia
• Ruga Jimboliană - ediţia a XII-a, spectacol folcloric
• Decernarea Premiului „Mihail Avramescu” –  ediția a X- a

Septembrie

• Tabără internaţională de împletituri din paie şi alte obiecte de 
artizanat
• Turneul prieteniei, ediţia a VII-a – turneu feminin de handbal
• Ziua Pompierilor
• Ion Creangă – 180 de ani de la naștere – expoziție și moment artistic
• Muzeul de 10 - aniversarea înființării Muzeului Presei „Sever Bocu” 

Octombrie

• Stefan Jäger – ”Breasla”  – expoziție la Timișoara
• Cupa de toamnă a Jimboliei  – JKA
• Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
• Memorialul Georgeta (Otrok) Gazibara – ediţia a XX-a  - concurs de cross      
• Serbările Toamnei – ediţia a V-a
• Ziua Cadrului Didactic

Noiembrie
• I.L.Caragiale – 165 de ani de la naștere - expoziție și moment artistic
• Sever Bocu și imaginea jurnalistului – expoziție de ziare și cărți, conferință
• Ziua Internațională a Bărbatului
• Cupa Clubului – campionat de şah

Decembrie

• Ziua Naţională a României
• Cupa „Prietenii semicercului” – handbal feminin - copii
• Sărbătoarea de Ignat - ediţia a XVII-a – tradiţii şi obiceiuri
• Festivalul Internaţional „O, brad frumos!” – ediţia a XXII-a
• Concert de Revelion și foc de artificii


