
Bugetul pe anul 2018
afectat de schimbările fiscale

ÎN ȘEDINȚA din data de 15 februarie, 
Consiliul Local s-a întrunit pentru a 
aproba bugetul de venituri și cheltu-
ieli al orașului Jimbolia pe anul 2018. 
În ciuda scăderilor înregistrate ca 
efect al modificării Codului Fiscal, 
este un buget echilibrat. Sintetic, din 
graficul de mai sus, se poate observa 
că principalele venituri sunt sumele 
ce se reîntorc la Jimbolia din impo-
zitele pe venit plătite de agenții eco-
nomici și de populație (40,8%), apoi 
taxele și impozitele locale pe clădiri 
și terenuri (20,8%) și sumele defalca-
te din TVA (18%).

Bugetul de cheltuieli este în principal 
orientat către investiții (35,1%). Chel-
tuielile pentru funcționarea admi-

nistrației și prestarea de servicii către 
cetățeni (cheltuieli de funcționare 
pentru învățământ, iluminat public, 
salubritate, spații verzi etc.) se ridică 
la 28,4%. Cheltuielile cu personalul 
din Primărie și instituțiile aparțină-
toare (muzee, bibliotecă, PSI, pia-
ță, săli sport, Evidența Persoanelor) 
reprezintă 18,1%. 15,1% din buget 
este alocat pentru asistență socială 
(cheltuieli curente pentru Căminul 
pentru Persoane Vârstnice, salarii și 
indemnizații pentru asistenți perso-
nali ai persoanelor cu handicap), iar 
3% pe alte cheltuieli (rambursări îm-
prumuturi, dobânzi, burse).

Bugetul detaliat va fi disponibil la 
sediul Primăriei și pe site-ul oficial 

www.jimbolia.ro.
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Datorită 
politicilor fiscale 
(așa-zisa “re-
voluţie fiscală”) 
adoptate la nivel 
naţional, care au 
un impact nega-
tiv  inclusiv asupra bugetelor locale, 
și bugetul orașului nostru din anul 
acesta este semnificativ mai mic 
decât cel din anul anterior.

În baza alocărilor de sume de la 
ANAF,  de la Consiliul Judeţean 
și din veniturile proprii, bugetul 
local al anului 2018 este constituit 
din suma de 17.324,00 mii lei la 
venituri și din suma de 25.937,00 
mii lei la cheltuieli. Diferenţa de 
8.613 mii lei  o reprezintă exceden-
tul bugetului local, provenit din anii 
anteriori, care se va utiliza pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare a 
localităţii (lista de investiţii pentru 
anul 2018).

În ciuda acestei diminuări a buge-
tului, vă asigur că dispunem de re-
sursele financiare necesare pentru 
susţinerea lucrărilor prevăzute în 
lista de investiţii.

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;

ECHIPA PNL 
PENTRU CONSILIUL LOCAL
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Gestionarea 
finanțelor locale

Jimbolia, live pe internet
Camera video care transmite în timp real imagini din centrul Jimboliei este 
din nou activă, după o perioadă în care a fost nefuncțională, datorită unor 
probleme tehnice. LiveCam-ul poate fi accesat pe pagina de internet a Primă-
riei Jimbolia, la adresa: http://jimbolia.ro/jimbolia/livecam/

În atenția celor care nu au semnat 
 contractele cu RETIM 

PENTRU a menţine curăţenia în oraș, 
cetăţenii care nu au încheiat contrac-
te de prestări servicii cu firma de sa-
lubrizare RETIM ECOLOGIC SERVICE 
S.A.  sunt rugaţi să se adreseze repre-
zentanţilor acesteia, la sediul din Jim-
bolia, str. Liviu Rebreanu nr. 20-22. 
Conform art. 30, alin.(5)  din Legea 

serviciului de salubrizare a localităţi-
lor  nr.101/2006, republicată și actu-
alizată: „Constituie contravenţie și se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei 
la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a 
încheia contracte de prestări servicii 
cu operatorul de salubrizare licenţiat 
în aria de delegare respectivă.”

Cote și sume 
defalcate din 
impozitul pe 

venit
40,8 %

Impozite și 
taxe pe 

proprietate
20,8 %

Asistență 
socială
15,1 %

Sume defalcate 
din TVA
18,0 %

Venituri
ne�scale

12,5 %

Alte 
venituri

8 %

Investiții
35,1 %

Cheltuieli de 
personal

18,1 %
Bunuri și 
servicii
28,4 %

Diverse
3 %

Venituri Cheltuieli
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În atenția chiria-
șilor din blocurile ANL 
REAMINTIM locatarilor din blocuri-
le ANL că au obligația ca până la 
data de 31 ianuarie a fiecărui an 
să aducă adeverință de la locul de 
muncă sau alte acte doveditoare, 
din care să care să reiasă venitul pe 
membru de familie, date care sunt 
necesare pentru stabilirea chiriei, 
conform Legii nr.152 din 15 iulie 
1998 (*republicată*) privind înfi-
ințarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe. Pentru cei care nu au 
depus aceste acte doveditoare, 
Primăria Jimbolia va efectua veri-
ficări la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Timiș. În lipsa unui loc de 
muncă pe raza orașului Jimbolia, 
condiție esențială pentru deține-
rea unei locuințe ANL, chiriașul în 
cauză va fi obligat să predea apar-
tamentul.

S-a suspendat elibe-
rarea pașapoartelor 

la Jimbolia
PUNCTUL de lucru mobil al Servi-
ciului Public Comunitar pentru Eli-
berarea și Evidența Pașapoartelor 
Simple Timiș din Jimbolia și-a sus-
pendat activitatea pe o perioadă 
nedeterminată, începând cu data 
de 15.01.2018 Decizia a fost luată 
de Instituția Prefectului Județul 
Timiș, motivația fiind că volumul 
cererilor preluate în localitatea 
noastră este foarte mic, iar prin 
această măsură se va eficientiza 
activitatea de preluare a cererilor 
la sediul SPCEEPS Timiș, aflat în in-
cinta Iulius Mall. Nu este exclus ca 
punctul de lucru să fie redeschis 
temporar atunci când volumul ce-
rerilor va crește.

Festivalul „Lada cu 
zestre”, la Jimbolia 

DUMINICĂ, 11 martie 2018, de la ora 
14.00, la Casa de Cultură a Orașu-
lui Jimbolia va avea loc Festiva-
lul-concurs „Lada cu zestre” - edi-
ția a XII-a. Intrarea este liberă.

Restaurarea steagului pompierilor 
PRIMĂRIA Orașului 
Jimbolia, Consiliul 
Local și Serviciul Vo-
luntar pentru Situații 
de Urgență (SVSU) 
Jimbolia au dus la 
bun sfârșit un proiect 
cultural important 
pentru patrimoniul 
Muzeului Pompieri-
lor din Jimbolia.

Este vorba despre 
restaurarea și con-
servarea steagului 
pompierilor, obiect 
emblematic pentru 
suflarea pompieristi-
că din oraș. Steagul, 
realizat în anul 1902, are legătură 
cu familia Csekonics și îi prezintă pe 

cele două fețe ale 
sale pe cei doi ocro-
titori ai pompierilor: 
Fecioara Maria și 
Sfântul Florian. 

De asemenea, în 
cadrul aceluiași pro-
iect a fost restaurată 
o fundă aniversa-
ră. M-Kiss Hédy și 
M-Kiss András au re-
alizat și o carte-cata-
log care prezintă de-
taliat obiectele din 
patrimoniul Muzeu-
lui Pompierilor. Car-
tea a fost publicată 
în trei limbi: română, 

maghiară și germană.

Ziua Culturii Naționale
ÎN DATA DE 15 ianuarie 2018 a fost ce-
lebrată Ziua Culturii Naționale și în 
orașul nostru. Cu acest prilej, au fost 
depuse coroane, iar copiii coordo-
nați de dna. bibliotecar, prof. Cojo-

caru Sofia-Domnica au recitat poezii 

la bustul lui Mihai Eminescu, 15 ia-

nuarie fiind și ziua nașterii poetului 

național.

Cu privire la petiția pentru sala de sport 
CA URMARE a inițiativei cetățenești 
prin care se solicita Primăriei Jim-
bolia extinderea corpului de clădire 
aparținând Școlii Gimnaziale Jimbo-
lia, situat pe Str. George Enescu nr.2, 
cu o sală de educație fizică și sport, 
aducem la cunoștință semnatarilor 
acestei petiții următoarele:

• în urma discuțiilor purtate încă din 
luna octombrie a anului trecut, cu 
reprezentanții  direcțiunii Școlii Gim-
naziale Jimbolia, instituția noastră a 
demarat procedurile de elaborare și 

achiziție a studiului de fezabilitate 
pentru acest obiectiv de investiții, 
astfel încât să se înceapă executarea 
lucrărilor de construcție cât mai cu-
rând posibil;
• acest proiect este cuprins pe lista 
de investiții ce a fost aprobată împre-
ună cu bugetul local aferent anului 
2018. Pentru realizarea acestui pro-
iect, Primăria Jimbolia va depune o 
cerere de finanțare în cadrul Progra-
mului Operațional Regional 2017-
2020, Axa prioritară 10.1.
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Punct de vedere
PRIMĂRIA Jimbolia regretă situația 
care a condus la demisia directo-
rului Liceului Tehnologic Jimbolia, 
prof. Adrian Petruț. Sunt de necon-
testat calitățile domnului profesor 
de bun manager al liceului jimbo-
lian și prețuirea unanimă de care 
se bucură în rândul elevilor, al co-
legilor și al părinților. Ne bucurăm 
că, după analiza temeinică a situ-
ației, s-a ajuns, pe cale amiabilă, 
la rezolvarea conflictului, Inspec-
toratul Județean Timiș aprobând 
retragerea demisiei acestuia.

Înscrieri la 
liceu - seral

LICEUL Tehnologic Jimbolia  preia 
cereri și dosare pentru clasele  
   a IX-a și a XI-a, liceul-seral, pentru 
anul școlar 2018-2019. Cererile 
se depun la secretariatul unității 
de pe str. Gheorghe Doja, nr. 14, 
Jimbolia. Puteți obține mai multe 
informații la numerele de telefon 
0256360940 și 0787864668. 

Abonamente și taxe 
de pescuit 2018

PERSOANELE interesate să obțină 
permise de pescuit pentru bălți-
le aflate în proprietatea Orașului 
Jimbolia trebuie să se adreseze 
S.C. PEISAJ HOSTA S.R.L, cu se-
diul pe str. Albinelor nr.23, tel 
0256/361047. Tarifele practicate 
în anul 2018 sunt:
• abonamente anuale pentru adulți  
-  170 lei
• abonamente pentru copii sub 16 ani 
- 50 lei
• taxă zilnică pentru adulți - 50 lei
• taxă zilnică pentru copii sub 16 ani - 10 
lei. Abonamentul (factura și bonul 
fiscal) dă dreptul de pescuire nu-
mai titularului care are obligația 
să-l poarte asupra sa. Pescuitul 
fără plata taxei zilnice sau fără 
abonament se sancționează cu 

amendă de la 100 la 500 de lei.

15 ani de activitate pentru Centrul de 
Zi pentru Copii cu Dizabilități 

DUPĂ cum vă anunțam în 
numărul trecut al Jurna-
lului de Jimbolia, Centrul 
de zi „Nu mă uita” a împli-
nit recent 15 ani de acti-
vitate, perioadă în care 
instituția a schimbat în 
bine viața a numeroase 
persoane cu dizabilități.

Înființarea centrului se 
datorează sprijinului fi-
nanciar oferit de d-na 
Liesel Anton, fostă profesoară de 
Limba română și germană la Școa-
la Agricolă din Jimbolia, stabilită în 
Germania din anul 1988. Ea a revenit 
la Jimbolia imediat după schimbarea 
regimului comunist din 1989 pentru 
a aduce ajutoare familiilor aflate în 
nevoie, devenind un pionier al asis-
tenței sociale postdecembriste.

Centrul de zi și-a început activitatea 
la 1 iulie 2002, fiind înființat ca struc-
tură de asistență socială a Primăriei 
Jimbolia. La început a avut o capaci-
tate de 15 locuri destinate copiilor și 
tinerilor adulți, și a desfășurat servicii 

de asistare și îngrijire, ac-
tivități recreative, trans-
port și servire masă. Din 
anul 2006, în colaborare 
cu Centrul Școlar pen-
tru Educație Incluzivă 
„Dumitru Ciumăgeanu” 
din Timișoara, au fost 
sprijniți copiii pentru 
absolvirea formelor de 
învățământ.

În anul 2013, Centrul a 
fost extins, modernizat și echipat 
prin fonduri europene, astfel că în 
prezent suprafața totală a clădirii 
este de 1014 mp și poate găzdui 30 
de copii. Astfel, în anul 2017, de ser-
viciile Centrului au beneficiat 30 de 
copii, dintre care 22 din Jimbolia și 8 
din localitățile învecinate. În cadrul 
centrului activează doi pedagogi 
de recuperare, un psiholog, un asis-
tent social, o îngrijitoare, un bucătar 
și administratorul. Lor li se adaugă 
voluntarii care prin acțiunile lor duc 
mai departe mesajul că Jimbolia „nu-
i uită” pe cei mai vulnerabili dintre 
noi.

Știri pe scurt
HANDBALISTELE JIMBOLIENE, LA 
TURNEUL INTERNAȚINAL DE LA 
ADA  - SERBIA 
În perioada 12 – 14 ianuarie 2018 a 
avut loc, în localitatea Ada din Serbia, 
un turneu internațional de handbal 
feminin la care a participat, alături de 
mai multe echipe din Szeged – Un-
garia și mai multe echipe din Serbia 
și echipa C.S. Jimbolia, care a obținut 
rezultate meritorii. Fetele au fost feli-
citate la fața locului de viceprimarul 

Jimboliei, Toth Gábor, care a asistat 
la meciurile turneului.

EXPOZIȚIE LA TIMIȘOARA 
În data de 06 februarie 2018,  înce-
pând cu ora 17.00, la Galeria Munici-
piului Timișoara, a avut loc expoziția 
intitulată „PRINOS”. La această expo-
ziție a prezentat lucrări și doamna 
Angelica Chici, referent în cadrul Mu-
zeului Ștefan Jäger Jimbolia.



 Brînză Tiberius cu
 Nicolin Larisa

 Dediu Elvis cu
Țîrlea Daniela-Mariana
 Baloș Sebastian cu 

Iung Oana-Maria
 Ivan Claudiu-Marian cu 

Tufan Ionica-Gabriela
 Abraham Petronel cu 

Brînză Dalia-Daniela
 Siminischi Cosmin cu 
Oancea Andreea-Maria

 Golicza Flavius-Sandu-Sebastian cu 
Heisu Bianca-Andreea

Casă de piatră!

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

Evidenţa populaţiei 
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† Popa Ioan
Márkó Piroska
Tókos Sándor

Baziliuc Eugen
Ajtai Béla
Sagi Ioan

Tanki Iozsef
Jivan Mihai

Bugyi Aurelia
Cojocaru Dumitru
Jalencu Dumitru

Kirsch Cristof
Dolha Marius

Vihely Eugen-Geza
Ienașcu Ion

Cristea Maria
Pap Iozsef †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia 

în perioada 14.12.2017 - 09.02.2018

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


