
Centrul civic al Jimboliei 
capătă o nouă înfățișare

CENTRUL CIVIC al orașului este în plină 
transformare și în scurt timp urmea-
ză să devină una din principalele 
zone de recreere și petrecere a tim-
pului liber din Jimbolia. 

Lucrările desfășurate la platourile 
din fața bisericii romano-catolice și 
a Primăriei au schimbat radical zona 
centrală.Amenajarea a dus la apariția 
unei veritabile piațete, așa cum au 

mai toate orașele din Europa. 

Primăria face acum demersurile ne-
cesare pentru achiziționarea de mo-
bilier urban ce va fi amplasat aici pre-
cum jardiniere, băncuțe stradale din 
lemn și metal, coșuri de gunoi, raste-
le de biciclete, băncuțe cu jardinieră. 
De asemenea, vor mai fi plantați ar-
bori și arbuști ornamentali. 
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Sunt ne-
cesare câteva 
clarificări despre 
investițiile efectu-
ate de Primărie. 
Administrația 
locală nu poate fi 
comparată cu un 
antreprenor privat, pentru simplul 
fapt că funcționează după legi 
diferite. Dacă un antreprenor privat 
își poate desfășura investiția așa 
cum dorește, o primărie trebuie să 
se supună legii achizițiilor publi-
ce (Legea nr. 98/2016) și legilor 
construcției bugetare. O primărie 
are obligația să scoată lucrările la 
licitație prin Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice (SEAP), să obțină 
cel mai bun raport preț/calitate, să 
se încadreze într-un buget foar-
te strict, verificat permanent de 
Curtea de Conturi și de alte institu-
ții. Un contract semnat și asumat 
de ambele părți nu își mai poate 
schimba condițiile. Diferențele din-
tre cum funcționează administrația 
în România și cum funcționează 
mediul privat sunt uriașe. În înche-
iere, subliniez că deși administrația 
locală își dorește ca lucrările să se 
desfășoare în ritm cât mai alert, nu 
ne putem abate de la reglementări-
le în vigoare.

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;
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Investiții publice 
vs. investiții private

Zilele Jimboliene 2017
În perioada 27-30 iulie 2017 va avea loc ce-a de-a XX-a ediție a Zilelor Jimbo-
liene. Programul complet al evenimentului va fi publicat în numărul viitor al 
Jurnalului. 

S-au încheiat lucrările de asfaltare 
a drumurilor din Clarii-Vii 

ÎN DATA de 9 iunie 2017, Primăria Jim-
bolia a recepționat lucrările de mo-
dernizare a infrastructurii stradale 
din Clarii-Vii. Prin acest proiect s-au 

asfaltat străzile din localitate, s-au re-
făcut podețele și rigolele, precum și 
drumul de legătură cu șoseaua nați-
onală DN59A. 



2

Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
iu

ni
e 2

01
7

Asfalt pentru 
reparația străzilor

ESTE ÎN CURS de contractare prin 
platforma SEAP (Sistemul Electro-
nic de Achiziții Publice) achiziți-
onarea asfaltului necesar pentru 
repararea străzilor din oraș. Potri-
vit cererii de ofertă, va fi achizițio-
nată o cantitate de 480 tone asfalt 
pentru acoperirea a 3.406 metri 
pătrați. Cu această cantitate se vor 
efectua reparații și plombări ale 
suprafețelor de carosabil deterio-
rate. Lucrările se vor desfășura în 
această vară.

Energie electrică 
mai ieftină 

PRIMĂRIA Jimbolia continuă buna 
practică din ultimii ani de a achi-
ziționa la licitație energia electrică 
necesară funcționării instituțiilor 
publice și iluminatului stradal. 
Licitația a fost demarată în Siste-
mul Electronic de Achiziții Publi-
ce (SEAP), termenul de depunere 
a ofertelor este jumătatea lunii 
august iar semnarea contractu-
lui este preconizată la toamnă, în 
funcție de modul în care va decur-
ge achiziția în SEAP. În acest fel, 
administrația locală va obține un 
preț mai avantajos și va face eco-
nomii importante la bugetul local. 

Licitație pentru rea-
bilitarea statuii 

Florian
SERVICIUL de Achiziții al Primăriei 
Jimbolia a demarat 
procedura de lici-
tație a serviciilor de 
restauarare a mo-
numentului simbol 
al Jimboliei, Statuia 
Florian. După înche-
ierea contractului 
cu firma câștigătoa-
re, se vor demara lu-
crările, preconizate 
a fi finalizate în acest 
an.

Simpozionul Internațional de Creație 
„Stefan Jäger” a ajuns la Timișoara 

SOCIETATEA de caritate Blythswood, 
Filiala Banat și Primăria Orașului 
Jimbolia, au organizat în data de 23 
iunie 2017, la Galeria Calpe din Timi-
șoara, vernisajul jubiliar al Simpozio-
nului Internațional de Creație Artisti-
că „Stefan Jäger”. Operele expuse au 
fost realizate pe parcursul celor cinci 
ediții ale simpozionului, de către 52 
de artiști din toată lumea. 

Expoziția ediției jubiliare cuprinde 
lucrări de pictură, grafică și sculptură 
realizate în ultimii 5 ani sub curato-
riatul timișorenilor Costin Brăteanu 
și Bela Tar de către artiști din India, 

SUA, Macedonia, România, Italia, 
Siria, Coreea de Sud, Bulgaria, Ser-
bia,Ungaria, Franța, Cipru, Turcia, 
Republica Moldova, Rusia, Ucraina, 
Grecia, Lituania, Mexic, Germania și 
Polonia.

„Suntem o comunitate care-și cu-
noaște și prețuiește capitalul cultu-
ral-artistic și care-și deschide în felul 
acesta ferestrele spre lume. Lucrările 
participanților la simpozion sunt in-
vitații cu tușe, culoare și lumini de a 
păși într-o altă poveste estetică“, a 
declarat Adrian Popa, directorul exe-
cutiv al Blythswood – Filiala Banat.

Proiect pentru construcția unui 
bazin de înot didactic

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ în partene-
riat cu Primăria Orașului Jimbolia in-
tenționează să construiască un bazin 
de înot didactic la Jimbolia, ca parte 
a unui program pilot de investiții. În 
vederea realizării acestui obiectiv, 
Consiliul Județean a solicitat autori-
tăților locale jimboliene să pună la 
dispoziție un teren liber de sarcini. 

Consiliul Local Jimbolia a fost de 
acord să se asocieze cu Consiliu Ju-

dețean Timiș și în ședința extraor-
dinară din data de 16 iunie 2017 a 
decis să pună la dispoziție un teren 
potrivit. Este vorba despre o parce-
lă de 3.000 mp aflată pe str. Contele 
Csekonics nr. 2/d, în vecinătatea sălii 
de sport Wiesenmayer. 

Bazinul de înot didactic va avea o di-
mensiune de 25 x 12,5 metri, adânci-
me între 1,20- 1,80 metri și o capaci-
tate de 65 de persoane. 
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Elevii olimpici ai Școlii Gimnaziale 
Jimbolia

LA FINAL de an școlar, publicăm nu-
mele celor mai buni elevi ai Școlii 
Gimnaziale Jimbolia care au partici-
pat la olimpiade și concursuri națio-
nale, obținând premii și mențiuni în 
anul școlar 2016/2017. 

Olimpiada de Biologie 
etapa județeană

• Ciucioiu Nicolae Sorin – cls. a VII-a A 
(prof. Bucur G.) – premiul III

Olimpiada de Geografie 
etapa județeană

• Gal Andreea – cls. VIII-a D (prof. 
Rusu Răzvan) – mențiune

Olimpiada de Limba română 
etapa zonală

• Brașoveanu Raluca – cls. a V-a (prof. 
Butcovan D.) – mențiune

• Capotă Maria – cls. a VII-a A (prof. 
Rusu Anamaria) – mențiune
• Vâlcea Cosmin – cls. a VII-a A (prof. 
Rusu Anamaria) – mențiune
• Ulăreanu Iulia – cls. a VIII-a A (prof. 
Butcovan D.) – mențiune

Concursul de geografie „Terra” 
 etapa județeană

• Ferescu Sebastian – cls. a V-a (prof. 
Rusu Răzvan) - premiul II
• Ciuciou Nicolae Sorin – cls. a VII-a 
(prof. Rusu Răzvan) – mențiune

etapa națională
• Ferescu Sebastian – cls. a V-a (prof. 
Rusu Răzvan) – mențiune

Felicitări elevilor și profesoriilor coor-
donatori!

Proiecte 
non-profit finanțate 
de la bugetul local

ÎN DATA de 9 iunie 2017, Comisia 
de evaluare și selecționare a pro-
iectelor constituită în cadrul Pri-
măriei Orașului Jimbolia, conform 
Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru ac-
tivități nonprofit de interes gene-
ral, a jurizat proiectele de interes 
public depuse, în vederea acor-
dării finanțării nerambursabile de 
la bugetul local pe anul 2017. Au 
fost jurizate 2 proiecte (”Prietenii 
semicercului” – competiții sporti-
ve de handbal și „Împreună spri-
jinim fotbalul jimbolian!”) și s-au 
semnat contractele de finanțare, 
fiecare dintre ele primind suma 
solicitată.  

Rezultatele Evaluării 
Naționale 2017 

EVALUAREA Națională a elevilor care 
au terminat clasa a VIII-a s-a desfă-
șurat fără probleme, iar rezultatele 
reflectă calitatea învățământului 
jimbolian. Din cei 88 de înscriși, 
60% dintre candidați au obținut 
medii peste 5. Cea mai mare me-
die finală – 9,67 - a fost obținută 
de elevul Vlad Vălean, iar cele mai 
mari medii pe materii au fost 10 
– la matematică și 9,80 la limba 
română. „Suntem destul de mul-
țumiți de rezultate, întrucât medi-
ile sunt ușor mai mari decât anul 
trecut și sunt apropiate de me-
dia județeană. Numărul de medii 
peste 8, este de asemenea mare”, 
ne-a declarat Mihaiela Geamba-
zu, directoarea Școlii Gimnaziale 
Jimbolia. Un elev a absentat de la 
evaluare, iar cinci elevi au depus 
contestații, rezultatele acestora 
urmând să fie publicate pe data 
de 30 iunie 2017. De asemenea, 
Școala Gimnazială Jimbolia a fost 
centru de evaluare pentru școlile 
din comunele învecinate.

Premii pentru cei mai buni elevi

PREMII OFERITE DE ASOCIAȚIA 
„PRO ȘCOALA JIMBOLIA”
Asociația „Pro Școala Jimbolia” a re-
compensat elevii din ciclul gimnazial 
care au obținut premii la olimpia-
dele școlare cu cărți și rechizite. De 
asemenea, asociația a mai premiat 

clasa a VII-a A (diriginte Daniela Dra-
șoveanu) pentru numărul mare de 
participanți la concursurile școlare. 
Astfel, începând cu anul viitor, clasa 
a VII-a A va beneficia de două tabele 
magnetice și accesoriile necesare.  

PREMII OFERITE DE ROTARY CLUB 
JIMBOLIA
Asociația a acordat și anul acesta 
două premii, constând în excursii 
la mare, elevilor cu rezultate foarte 
bune la învățătură: Ciucioiu Nicolae 
Sorin (clasa a VII-a A) și Ulăreanu Iulia 
(clasa a VIII-a).

Turneu Internațional de Handbal Feminin 
SÂMBĂTĂ, 10 iunie 2017, începând 
cu ora 9:00, la Sala de Sport Wiesen-
mayer s-a desfășurat Turneul Inter-
național de Handbal Feminin „Cupa 
Europei – Zilele sportului pentru 
toți”. La acest turneu amical organi-
zat de Orașul Jimbolia au participat, 
pe lângă echipele locale, și echipe 

de handbal feminin din localitățile 
înfrățite Dunajská Streda – Slovacia, 
care s-a clasat pe locul I, Kikinda (Ser-
bia) – locul II și Mórahalom (Ungaria) 
– locul IV. Echipa Jimboliei s-a clasat 
pe locul III. 

Felicitări tuturor participanților! 



 Nechifor Rareș 

Bine ai venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 
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 Lipic Gabriel-Stefan cu 
Fischer Otilia-Cristina

 Docia Cosmin-Viorel cu 
Cloanță Constantina

 Tătar Adrian cu 
Misaraș Larisa-Anamaria

 Iacob Nicolae-Denis-Cosmin cu 
Cristea Cerasela
 Huiu Stefa cu 
Miclăuș Simona

 Radu Ionuț-Sorin cu 
Solovăstru Diana-Roxana

 Țăranu Marius cu 
Sabău Adelina-Maria

 Sipos Iozsef cu 
Brînză Lenuța-Gabi

 Nicola Gheorghe cu 
Nicola Ileana

 Nicola Mirel-Petru cu 
Codrean Gabriela

 Prioteasa Răzvan-Berti cu 
Micle Anisa-Veronica

Casă de piatră!
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† Sandor Cristian
Kasza Elena

Schummer Alexander
Ordodi Ioan

Ciobanu Adrian
Winter Ioan

Ștefănescu Etelca
Ungureanu Elena

Tanki Adalbert
Ghilea Elena
Raiu Lunica

Bugyi Iuliana
Konya Ágoston
Dezso Andrei †

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

Știri pe scurt
POMPIERII JIMBOLIENI SUNT 
CAMPIONI JUDEȚENI
Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență din Jimbolia a participat, în 
data de 10 iunie 2017, la etapa ju-
dețeană a concursului profesionist 
pentru Serviciile Voluntare și Private 
a Pompierilor. Echipajul nostru s-a 
clasat pe prima poziție și s-a calificat 

mai departe la etapa interjudețeană, 
care va avea loc la Arad. Concursul a 
constat în 3 probe: ștafetă 4x100 m, 
unde SVSU Jimbolia s-a clasat pe lo-
cul II; pista cu obstacole, unde Stepa 
Adrian și Gașpar Alexandru au scos 
cei mai buni timpi și s-au clasat pe 
locul I; dispozitivul de intervenție - 
unde s-au clasat din nou pe locul I. 
Felicitări băieți și vă urăm succes mai 
departe!

PREMII PENTRU MICII PESCARI
De Ziua Copilului, Primăria Orașului 
Jimbolia a organizat o nouă ediție 
a tradiționalului concurs de pescuit 
dedicat copiilor. Anul acesta, cei mai 
buni pescari au fost Smerecinschi Va-
lentin (locul I), Sipos Alexandru (locul 
II) și Iftene Florin (locul III). Aceștia au 
fost premiați cu articole de pescuit, 
diplome și câte un exemplar din car-
tea scriitorului jimbolian, Dragomir 
Ciobanu -"Peripețiile unui undițar".

HATZFELEDER PIPATSCHE, 
LA FESTIVALUL ETNIILOR DE LA 
TIMIȘOARA
Jimbolia a participat, în data de 11 
iunie 2017, la Timișoara, la cea de-a 
XVII-a ediție a „Festivalului Etniilor”, 
manifestare care promovează cultu-
ra și tradițiile minorităților naționale. 
La eveniment au luat parte formații-
le de dansuri șvăbești „Mini-Hatzfel-
der Pipatsche”, compusă din copii de 
diferite vârste și formația „Hatzfelder 
Pipatsche”, compusă din perechi de 
diferite vârste. Ambele formații au 
fost înființate în anul 2016 și își des-
fășoară activitatea sub îndrumarea 
profesorului Johann Müller.

Corul Floris, reprezentație de excepție 
în capitala Croației

ÎN  PERIOADA 1 - 4 iunie 2017, Corul 
Floris din Jimbolia s-a deplasat în 
capitala Croaţiei, la Zagreb, unde a 
susținut un recital  la festivalul "CEST 
IS D'BEST". Deplasarea s-a făcut la in-
vitația ambasadorului Croației în Ro-
mânia, excelența sa domnul Davor 
Vidis, și a fost organizată de preotul 
Davor Lucacela. De asemenea, Corul 
Floris a avut o reprezentație excepți-
onală la Biserica Catolică Neogotică 
din Zagreb. 

Întorși în țară, artiștii jimbolieni au 
susținut o nouă reprezentație, de 
această dată la Sala Capitol a Filar-
monicii Banatul din Timișoara, în 
deschiderea Galei Festivalului – Con-

curs „Lada cu Zestre”, ce a avut loc în 
data de 18 iunie 2017.

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii 
de ridicare a molozului și ma-
terialelor de construcții de la 

domiciliu. Pentru detalii și comen-
zi sunați la numerele de telefon: 
0256/361047 sau 0256/360770


