
A fost lansat proiectul IBC
în parteneriat cu Serbia

ÎN DATA de 15 noiembrie 2017, la Casa 
de Cultură din Jimbolia  a avut loc 
Conferința de lansare a proiectului  
”Creșterea mobilității prin dezvol-
tare rutieră în Banat” (acronim IBC) 
finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul INTERREG IPA de Coope-
rare Transfrontalieră România – Ser-
bia  și cofinanțat de statele partene-
re în program. 

La eveniment au participat doamna 
Irena Živković, director al Asociației 
pentru Dezvoltare Socio-Economi-
că Regională a Banatului din Serbia, 
domnul Saša Tanackov, reprezentan-
tul Primăriei Kikinda, doamna Boja-
na Stanković, reprezentanta Regiei 
Publice de Drumuri Serbia, domnul 
Horaţiu Simion, reprezentantul Di-

recţiei pentru Drumuri și Poduri Ti-
mișoara, domnul Adrian Mirescu, 
reprezentantul Instituției Prefectului 
Județul Timiș.

În cadrul proiectului, orașul Jimbolia 
va reabilita străzile adiacente Dru-
mului Național 59 C, iar partenerii 
din Serbia vor construi o pistă de bi-
ciclete pe partea dreaptă a drumului 
Kikinda – Nakovo și vor moderniza 
infrastructura punctului de trecere 
a frontierei Nakovo – Lunga. Buge-
tul total eligibil al proiectului este 
de 1.813.477,54 de euro, din care 
1.541.455,89 de euro reprezintă fi-
nanțare nerambursabilă din fondu-
rile Uniunii Europene. Perioada de 
implementare este de 24 de luni, din 
august 2017 până în august 2019.
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Așa-zisa 
„revoluție fiscală” 
adoptată de 
Guvern a bulver-
sat complet și 
bugetele admi-
nistrațiilor locale 
din localitățile cu 
economie dezvoltată, așa cum este 
și Jimbolia. 

Împreună cu mai mulți colegi 
primari din Timiș, ne-am exprimat 
public îngrijorarea în legătură cu 
măsura de diminuare a impozitului 
pe venit de la 16 la 10%, care nu 
este compensată de alte măsuri 
reparatorii pentru a ajuta adminis-
trația publică locală. 

Dacă aceste măsuri vor intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2018, în forma 
actuală, estimăm că bugetul local 
al Jimboliei va scădea considera-
bil. Asta înseamnă că vom avea 
mai puțini bani pentru investiții și 
pentru implementarea unor noi 
proiecte care să contribuie la mo-
dernizarea și dezvoltarea orașului 
nostru.

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Jurnal 
Jimbolia

de

•	 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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Revoluția fiscală 
lovește în bugetul 
local al Jimboliei

Curățenie în prag de sărbători
Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, facem un apel către toți cetățenii 
orașului să ia măsuri suplimentare pentru asigurarea curățeniei în fața case-
lor, eliberarea domeniului public de materiale de construcții, utilaje agricole, 
lemne de foc etc. Vă mulțumim pentru înțelegere!

A fost aprobată înfrățirea cu Trebur 
ÎN DATA de 16 noiembrie 2017, Parla-
mentul landului Hessa a aprobat în-
frățirea localității Trebur cu Jimbolia. 
Astfel, în data de 23 noiembrie, Consi-
liul Local Jimbolia a adoptat hotărârea 
de aprobare a înfrățirii, iar în perioada 
8-9 decembrie 2017, o mică delegație 
a orașului nostru, în frunte cu prima-
rul Darius Postelnicu, se va deplasa în 
localitatea germană pentru a semna 
înțelegerea de cooperare. 
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Ajutoare 
de încălzire 

PRIMĂRIA orașului Jimbolia, prin 
Serviciul Public de Asistență So-
cială (S.P.A.S.) a început acțiunea 
de primire a solicitărilor pentru 
acordarea ajutoarelor pentru în-
călzirea locuinței. Cererile se por 
descărca de pe site-ul Primări-
ei orașului Jimbolia, în rubrica 
S.P.A.S. sau se pot obține direct 
de la personalul S.P.A.S. din cadrul 
primăriei. Ajutorul de încălzire se 
acordă începând cu luna depune-
rii cererii, pentru cei care au depus 
documentele până în data de 20 a 
lunii respective, sau începând cu 
luna următoare depunerii cererii, 
pentru cei care au depus docu-
mentele după data de 20 a lunii 
respective. Limita maximă a veni-
tului net/membru de familie este 
de 615 lei (se iau în calcul venitu-
rilor tuturor membrilor care sunt 
înscriși în contractul de locuință 
sau în C.F). Mai multe detalii pot fi 
obținute de la Serviciul Public de 
Asistență Socială. Program de pre-
luare dosare: Luni – Vineri 09:00 – 
13:00.  

Licitație publică
PRIMĂRIA orașului Jimbolia orga-
nizează licitație publică pentru 
vânzarea spațiului comercial din 
strada Calea Timișorii, nr. 34, ap.4, 
înscris în CF 402144-C1-U3, nr. top. 
2270. Garanția de participare la li-
citație este de 3.500 lei, iar taxa de 
participare de 500 lei. Ofertele se 
pot depune la sediul Primăriei Jim-
bolia, la Registratură, până la data 
de 7 decembrie 2017, ora 12.00. 
Licitația va avea loc în data de 8 
decembrie 2017, ora 10.00, la se-
diul Primăriei. Pentru mai multe in-
formații privind condițiile de parti-
cipare vă puteți adresa Serviciului 
Urbanism și Amenajarea Teritoriu-
lui, telefon 0256/360.770, persoa-

nă de contact: Ciprian Moga.

Demersuri pentru extinderea rețelei 
de gaz în Jimbolia 

SE FAC demersuri pentru extinderea 
rețelei de gaz pe străzile din Jimbolia 
unde aceasta nu există. Compania 
EON este dispusă să investească în 
extinderea rețelei de gaz în Jimbolia 
dacă există un număr mare de cereri 
în acest sens. „Am discutat cu re-
prezentanții acestei companii și am 
stabilit să fim intermediari în acest 
proiect, pentru a facilita relația cetă-
țenilor cu compania de distribuție. 
Pentru o mai bună evidență se în-
tocmesc tabele cu cei care doresc să 
se racordeze la rețeaua de gaz. Do-
ritorii pot depune o cerere însoțită 
de extrasul de carte funciară valabil 
și o copie de pe actul de identitate, 

la secretariatul Primăriei”, a declarat 
primarul Darius Postelnicu.

În prezent, la Jimbolia există zone în 
care rețeaua de gaz lipsește. Dacă 
până acum solicitanții erau nevoiți 
să suporte costurile extinderii rețe-
lei de gaz, de acum vor suporta doar 
costul racordării. 

Măsuri mai aspre în problema 
câinilor vagabonzi

LUNI, 23 octombrie 2017, a avut loc o 
dezbatere publică cu privire la situ-
ația animalelor din orașul Jimbolia. 
S-a discutat, în principal, despre pro-
blema câinilor fără stăpâni. Primă-
ria orașului dorește implementarea 
unor măsuri concrete care să aibă ca 
rezultat diminuarea numărului câini-
lor comunitari. 

Dezbaterea a fost urmată de ședința 
de Consiliu Local din data de 26 oc-
tombrie, în cadrul căreia a fost adop-
tată Hotărârea nr. 226 privind Regu-
lamentul privind deținerea, creșterea 
animalelor de companie și de fermă 

în orașul Jimbolia. „Este obligația 
celor care dețin animale de compa-
nie să le sterilizeze, dar și să creeze 
condiții propice creșterii animalelor 
într-o comunitate. Acum avem mai 
multe pârghii să intervenim cu sanc-
țiuni”, a declarat viceprimarul Toth 
Gabor.

Reparații la străzile din cartierul Futok 
SE LUCREAZĂ în cartierul 
Futok la repararea stră-
zilor afectate de lucră-
rile la rețeaua de cana-
lizare. 

Constructorul și-a asu-
mat, prin contract, rea-
ducerea infrastructurii 
stradale  (accese, tro-
tuare, carosabil) la sta-

diul inițial, iar Primăria 
Jimbolia supraveghează 
ducerea la îndeplinire a 
acestei obligații. 

Aceste lucrări de reparații 
se efectuează pe întregul 
lot licitat de societatea 
de construcții.

(foto: Facebook)
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Campionat de 
lupte libere juniori

ÎN PERIOADA 10-11 noiembrie, la 
sala de sport din Jimbolia, a avut 
loc a XXI-a ediție a Memorialului 
de Lupte Libere „Gheorghe Tă-
pălagă”.  La aceasta au participat 
sportivi juniori de la 6 echipe: CSS 
Timișoara, CS Sânandrei, CSS Lu-
goj, Centrul Național Sportiv Deva, 
CSS Hunedoara și CSS Jimbolia. 

„A fost o competiție de pregătire 
pentru Cupa României de cadeți și 
juniori. Această competiție a fost 
de bun augur, mai ales că suntem 
într-un proces de tranziție la gene-
rația 2007/2008. Reîmprospătăm 
garnitura de sportivi și am ajuns la 
cota 20 de copii” a declarat antre-
norul Cornel Dobârcău. Gheorghe 
Tăpălagă a fost campion național 
de seniori și portdrapel al Români-
ei la Olimpiada din 1964 de la To-
kio. Era originar din Lenauheim și 
a activat la Steaua București.

Cros la a X-a ediție
VINERI, 27 octombrie 2017, a avut 
loc cea de a X-a ediție a crosului 

„Georgeta Gazibara-Ottrok”. În 
cadrul acestei competiții au par-
ticipat elevi din Jimbolia, dar și 
din localitățile învecinate orașului. 
Georgeta Gazibara-Ottrok a fost 
campioană mondială cu echipa 

României de cros în anul 1978.

10 ani de Muzeu al Presei la Jimbolia 
MUZEUL Presei „Sever Bocu” din Jim-
bolia a aniversat 10 ani de la înfiin-
țare. Cu acest prilej a fost organizat 
vineri, 20 octombrie 2017, un amplu 
eveniment cultural la care au partici-
pat nume mari ale jurnalismului din 
București, Cluj, Timișoara sau Arad și 
profesori din țară și din străinătate. 
Evenimentul a fost deschis printr-un 
recital de vioară și acordeon susținut 
de artiștii Laura Roman și Marko Ris-
tić. În continuare, scriitorul Marcel 
Tolcea, prof. univ. dr. la Catedra de 
Filosofie și Științele Comunicării a 
Universității de Vest din Timișoara, 

a vorbit despre importanța acestui 
muzeu unic în țara noastră, dar și 
despre personalitatea lui Petre Stoi-
ca. Un grup de studenți la jurnalism 
din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” 
din Arad a prezentat o lucrare des-
pre jurnalistul bănățean Sever Bocu, 
al cărui nume îl poartă muzeul. Ulti-
ma parte a aniversării a fost marcată 
de dezbaterea „De ce moare presa 
tipărită?” moderată de către doamna 
Brândușa Armanca, prof. univ. dr. la 
Facultatea de Științe Umaniste și So-
ciale din cadrul Universității  „Aurel 
Vlaicu” din Arad. 

Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă 
JIMBOLIA se pregătește să întâmpine 
sărbătorile de iarnă, iar administrația 
locală organizează manifestări tradi-
ționale pentru toate vârstele și toate 
gusturile. Startul sărbătorilor va fi 
dat de Ziua Națională a României, în 
data de 1 decembrie. În zilele 8-9 de-
cembrie va avea loc Festivalul Inter-
național „O, brad frumos!” – ediţia a 
XXII-a. Va urma apoi, sărbătoarea de 
Ignat - ediţia a XVII-a, în data de 20 

decembrie. Anul se va încheia cu un 
foc de artificii în piațeta din centrul  
orașului. 

160 de ani de la înființarea căii fera-
te Timișoara - Jimbolia - Szeged

DATA de 15 noiembrie 2017 a marcat 
împlinirea a 160 de ani de la darea în 
folosință a tronsonului de cale ferată 
Szeged (Ungaria) - Kikinda - Jimbo-
lia-Timișoara.  Momentul a fost săr-
bătorit prin dezvelirea unei plăcuțe 
aniversare în prezența autorităților 
locale, dar și a domnilor Ordodi Arca-
die, custodele Muzeului Căilor Ferate 
din Jimbolia, dl. Corneliu Mleșniţă, 
Șef gară stația Jimbolia și dl. Herman 
Alexandru, profesor universitar la 
Universitatea Politehnica din Timi-
șoara. Cei 113,9 km ai tronsonului 

Szeged-Jimbolia-Timișoara au fost 
inaugurați la 15 noiembrie 1857, le-
gând astfel Banatul de vestul Euro-
pei. Este una dintre cele mai vechi 
linii de pe teritoriul României și cea 
mai veche din județul Timiș.



Termenele de eliberare a actelor de identitate
SERVICIUL Public Comunitar de Evi-
dență a Persoanelor din Jimbolia 
asigură eliberarea unui nou act de 
identitate în termen de 15 zile calen-
daristice de la data depunerii cererii.
Solicitarea de eliberare a actului de 
identitate ca urmare a expirării ter-
menului de valabilitate se poate de-
pune cu cel mult 180 de zile înainte 
de expirare, dar nu cu mai puțin de 
15 zile înainte. Solicitantul rămâne în 
posesia vechiului act până la elibera-
rea celui nou.

Eliberarea noului act de identitate 
poate dura mai mult de 15 zile dacă 
solicitantul a pierdut/deteriorat/dis-
trus sau i s-a furat actul de identitate 
sau dacă declarația sa cu privire la 
spațiul de locuit nu este susținută și 
cu documente. În aceste situații cele 
declarate de solicitant sunt supuse 
verificării de către poliția de ordine 
publică. 

Primul act de identitate pentru 
copilul minor se eliberează numai 
după data împlinirii vârstei de 14 ani. 
De aceea minorul, însoțit de părinte 
sau de reprezentatul legal, altul de-
cât părintele său, va depune cererea 
în termen de 15 zile de la împlinirea 
vârstei de 14 ani. 

Soluționarea cererii de eliberare a 
primului act de identitate unei 
persoane majore durează cel puţin 
30 de zile cu posibilitatea prelungirii 
termenului cu 15 zile. 

Primirea cererilor de eliberare a ac-
tului de identitate, precum și elibera-
rea actelor se realizează în orice zi lu-
crătoare, la ghișeul Serviciului Public 
Comunitar de Evidență a Persoane-
lor din Jimbolia, situat pe strada Re-
publicii nr.15, în timpul programului 
de lucru cu publicul.

Program de lucru cu publicul: 
luni  8.30 – 16.30; 
marţi 8.30-18.30; 

miercuri 8.30 – 16.30; 
joi 8.30 – 16.30; 

vineri 8.30 – 14.00
Şef Birou 

Indrieș Dorina

 Mihăilescu Darius-Florin
 Ciobîcă Antonia-Maria

 Olah Petru-Sebastian-Gabriel
 

Bine ați venit pe lume!

Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
no

ie
m

br
ie

 20
17

4
editare: Primăria Jimbolia; coordonatori: Marian Rotaru, Cornelia Petrescu; redactor: Radu Trifan; email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
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 Șandor Laurențiu-Gabriel cu 
Jula Maria-Cristina

 Leonte Ion cu Bonini Maria
 Csutak Tibor cu Boros Beata

 Huștiac Traian cu Palade Ionela
 Dragomir Viorel cu Crăciun Marinela

 Florea Alexandru-Cosmin cu 
Voiculescu Laura-Roxana

 Căpriceanu Vasile-Dumitru cu 
Avram Florentina-Anabela
 Ghile Florian-Marius cu 

Catană Danusia-Ileana
 Oancea Andrei-Stelian cu 

Georgescu Denisa-Adriana
 Andrei Arun cu Fusi Alexandrina-Melinda

 Băluță Cristian cu Dragomir Mirela
 Vinter Florin cu Rugea Otilia-Semina
 Nemut Costel cu Levinte-Florea Elena

 Gärtner Tedi cu Todor Maria-Alisa
 Ciobanu Ioan-Constantin cu 

Pop Andrea Stephanie

Casă de piatră!

Că
să

to
rii

† Ciuciulete Elisabeta
Lupueanu Mihai

Zarin Eugenia
Vîlcu Gheorghe

Jurca Liviu-Mircea
Valea Alexandru

Șoșa Maria
Dreana Gicu

Ciobanu Mina
Calin Costache
Dreana Tanca

Speriuș Nicolae
Lucescu Elena

Fechete Constantin
Mike Margareta †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Știri pe scurt
PROIECTE DEPUSE LA BUCUREȘTI
În perioada 24-25 octombrie 2017, 
primarul Darius Postelnicu s-a depla-
sat la București, la Ministerul Dezvol-
tării, pentru a depune documentația 
aferentă a două din cele tei proiecte 
aprobate în cadrul Programului Na-
țional de Dezvoltare Locală. Al trei-
lea proiect a fost depus de proiec-
tant în termenul limită. Urmează ca 
până la data de 30 decembrie 2017 
să fie semnate contractele de finan-
țare cu Ministerul Dezvoltării. Este 
vorba despre construirea unei creșe 
moderne și a două grădinițe, pentru 
care au fost alocate de la bugetul de 
stat circa 7 milioane de lei.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONELE 
PUBLICE
În data de 6 noiembrie 2017, în sala 
de Consiliu a Primăriei Jimbolia a 
avut loc o dezbatere publică privind 
conduita în parcuri, miniparcuri, lo-
curi de joacă, centru civic, zona băl-
ților și alte spații verzi de pe terito-
riul Jimboliei. Dezbaterea precede 
adoptarea de către aleșii locali a unui 

nou Regulament ce va clarifica toa-
te aceste aspecte ce țin de ordinea 
publică și comportamentul în zonele 
publice. 

ÎNTÂLNIRE CU PREȘEDINTA CRO-
AȚIEI
Cu prilejul vizitei președintei Croației 
în România, doamna Kolinda Gra-
bar-Kitarovici, primarul orașului nos-

tru a fost invitat, în data de 4 octom-
brie, să ia parte la întâlnirea acesteia 
cu comunitatea croată. Evenimentul 
a fost organizat de Uniunea Croați-
lor din Romania și s-a desfășurat în 
localitatea Carașova din județul Ca-
raș-Severin. La eveniment a partici-
pat preotul romano-catolic dr. Davor 
Lucacela și ambasadorul Croației în 
România, domnul Davor Vidiš.


