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Proiecte europene de peste 11 milioane de euro
LA PRIMĂRIA Jimbolia, toamna se 
numără.....proiectele europene!Du-
pă un sezon extrem de încărcat, de-
dicat accesării fondurilor europene, 
aparatul de specialitate al Primăriei 
a reuşit să întocmească şi să depună 
nu mai puţin de 13 proiecte finan-
ţate de Uniunea Europeană, pe trei 
programe diferite. În plus, alte două 
proiecte se află în curs de implemen-
tare. 

Aşadar, 15 proiecte cu valoare tota-
lă de peste 11 milioane de euro sunt 

menite să producă o îmbunătățire 
substanțială a calităţii vieții locuitori-
lor oraşului nostru. 

“Toate aceste proiecte presupun un 
volum mare de muncă în vederea 
întocmirii documentaţiei specifice 
(planuri, schițe, bugete). Acestea 
stau la baza viitoarelor investiţii, iar 
fără efortul susţinut al colegilor din 
Primărie nu am putea accesa aces-
te fonduri”, declară primarul Darius 
Postelnicu. 

Iată, mai jos, proiectele cu fonduri 
europene depuse sau care se află în 
curs de implementare în anul 2018:

Proiecte depuse spre finanțare europeană nerambursabilă prin POR 
(Programul Operațional Regional)

Valoarea totală a 
investiției

Data depunerii 
Cererii de finanțare

1. Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială oraș Jimbolia - clădirea din strada Lorena nr. 33-35 1.828.543,45 RON 09.05.2018

2. Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială oraș Jimbolia - clădirea din strada George Enescu nr. 9 1.666.585,84 RON 09.05.2018

3. Reabilitare, modernizare și dotare Liceu tehnologic - Str. Republicii, Nr 50, Oraș Jimbolia, Județ Timiș 10.285.129,72 RON 25.05.2018

4.

Proiect integrat: A. Realizarea Cantinei sociale pentru persoane în risc de sărăcie din orașul Jimbolia prin 
preluarea, reabilitarea și dotarea cantinei școlare a Liceului tehnologic « Mihai Eminescu » 
B. Îmbunătățirea spațiului public urban din orașul Jimbolia prin reabilitarea căilor de acces spre străzile adiacente 
cantinei sociale

1.140.636,18 RON 

1.048.800,24 RON
09.08.2018

5.
Proiect integrat: A. Reabilitare și dotare Teatru de Vară - Str. Republicii, Nr 37, Oraș Jimbolia, Județ Timiș 
B.  Îmbunătățirea spațiului public urban prin reabilitarea trotuarelor pe strada Calea Mărășești din zona de 
periferie a orașului Jimbolia

2.200.365,10 RON 
1.044.101,16 RON

29.08.2018

6. Creșterea eficienței energetice a iluminatului public din Orașul Jimbolia prin investiții de modernizare 1.891.072,63 RON 02.10.2018

Proiecte depuse în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

1.
Domeniul Csekonics – acțiune comună pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în Jimbolia și Nova Crnja 
– Csekonics

575.014,29 EUR 24.04.2018

2. Reabilitarea ecosistemelor și conservarea valorilor naturale în Jimbolia și Kikinda – Ecolakes 840.179,46 EUR 24.04.2018

3. Creșterea mobilității prin dezvoltare rutieră în Banat 2 - IBC 2 1.144.160 EUR 24.04.2018

4. Banatul 112 - răspuns rapid la provocare unică - Banat 112 768.023,85 EUR 20.04.2018

Proiecte depuse în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria
1. Provocări comune - soluții comune: dezvoltarea instituțională în domeniul turismului - ProTourism 209.368 EUR 30.09.2017

2. Tradiție și modernitate - cooperare culturală transfrontalieră – Traditions 76.690 EUR 30.09.2017

3. Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia și Mórahalom - E-Transport 779.715,9 EUR 31.01.2018

Proiecte în implementare în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia

Valoarea totală a 
investiției

Perioada de 
implementare

1. Creșterea mobilității prin dezvoltare rutieră în Banat – IBC 1.813.477, 54 EUR 17.08.2017 – 16.08.2019

2. Turul Banatului – TdB 535.933,01 EUR 14.07.2017 – 13.10.2018
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Rectificare 
bugetară cu zero lei 
de la Guvern pentru 

Jimbolia
CONSILIUL Local Jimbolia s-a întru-
nit în şedință extraordinară pentru 
a rectifica bugetului local, pe baza 
sumelor dispuse de la nivel jude-
țean şi național. Dacă de la Consi-
liul Județean Timiş au venit 70 mii 
lei pentru echilibrarea bugetului 
(suma minimă acordată unei uni-
tăți administrativ-teritoriale), în 
schimb Guvernul nu a alocat ora-
şului nostru nicio sumă de bani.  
Acesta trebuia să acorde o cotă 
defalcată din impozitul pe venit şi 
TVA, proporțional cu sumele înca-
sate în Jimbolia. Anul trecut, suma 
aceasta a fost de circa 1 milion de 
lei. Din motive necunoscute, Jim-
bolia a fost tăiată de pe lista ce-
lor care ar fi trebuit să primească 
aceşti bani.

Aviz favorabil pentru 
renovarea Statuii 

Florian
MINISTERUL Culturii şi Identităţii Na-
ţionale şi-a dat 
avizul, în data 
de 24 septem-
brie 2018, pen-
tru renovarea 
statuii Florian, 
conform so-
luției tehnice 
propuse de 
co n s t r u c to r. 
D ocumentul 
urmează să so-
sească zilele viitoare şi pe baza lui se 
va da ordinul de începere a lucrări-
lor. Statuia este monument de clasa 
A şi nu se pot efectua lucrări de re-
novare decât cu avizul Ministerului.
Obţinerea acestui aviz a întârziat 

demararea lucrărilor.

Campania „Din nou la şcoală”
VOLUNTARII Smithfield România 
au oferit ghiozdane şi rechizite şcola-
re elevilor din județele Timiş şi Arad. 
Astfel, marți, în data de 11 septem-
brie, copiii claselor pregătitoare şi I 
din oraşul nostru au fost deosebit de 
încântați să primească ghiozdane, 
rechizite şcolare (penare şi orare) şi 
tăblițe magnetice (pentru activitățile 
de grădiniță), precum şi sfaturi pen-
tru un stil de viață sănătos şi o ali-
mentație echilibrată. Peste 46.000 de 
elevi din localităţile unde Smithfield 

România îşi desfăşoară activitatea au 
fost incluşi în programul de sprijin 
pentru educație „Din nou la şcoală”, 
care a debutat în 2007.

Se reiau lucrările la blocurile 
ANL de pe strada George Enescu 

VESTE bună pentru cei care aşteap-
tă să primească un apartament prin 
intermediul  programului ANL pen-
tru construirea de locuinţe pentru 
tinerii cu vârste cuprinse între 18-35 
de ani, destinate închirierii.Lucrările 
la blocurile ANL de pe strada George 
Enescu se vor relua, după ce autori-
tățile au găsit o soluție de deblocare 
a situației cauzate de falimentul fos-
tului constructor.

Astfel, în data de 6 septembrie 2018, 

la sediul Consiliului Județean Timiş, 
a fost semnat un contract cu o nouă 
firmă ce va continua şi finaliza lucră-
rile. 

Inaugurarea popasului turistic 
pentru biciclişti

ÎN DATA de 24 septembrie 2018 
a avut loc recepția finală a lucrării 
pentru amenajarea Popasului tu-
ristic pentru bicicliști în drumul 
spre punctul de trecere a frontie-
rei Jimbolia, România – Republica 
Serbia, realizat prin proiectul Turul 
Banatului, acronim TdB, finanțat de 
Programul INTERREG IPA de Coope-
rare Transfrontalieră România – Ser-
bia.  

Inaugurarea popasului turistic a avut 
loc în data de 5 octombrie 2018 la 
ora 11:00, oră la care a început pri-
mul eveniment organizat pe acest 
platou: CycloFest. Evenimentul s-a 
desfăşurat pe parcursul a două zile şi 
a fost organizat împreună cu parte-

nerii din cadrul proiectului TdB.
Evenimentul s-a aflat la prima ediție, 
urmând să fie organizat anual, în ur-
mătorii cinci ani.

Deoarece prin acest proiect au fost 
definite patru rute de biciclişti, în 
Jimbolia au fost amplasate indica-
toare care semnalizează traseele.
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Investiții în curs de 
finalizare

LUCRĂRILE la rețeaua de cana-

lizare a apelor pluviale din zona 

Futok, se apropie de sfârşit.Astfel 

pe Calea Kikindei,  pe străzile Șt. 

O. Iosif şi G. Coşbuc, se fac ultime-

le lucrări şi se pregăteşte recepția 

finală. S-a montat o rețea de con-

ducte subterane cu sisteme de 

preluare a apei de la suprafață şi 

din jgheaburi, ce se deversează în 

canalul de centură. Este o soluție 

care s-a dovedit a fi utilă în zona 

Locul Târgului.

Regulament de 
ridicare a vehicule-

lor abandonate
CONSILIERII locali au votat adopta-

rea regulamentului de ridicare a 

vehiculelor fără stăpân sau aban-

donate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al 

Oraşului Jimbolia. Aprobarea unui 

astfel de regulament a fost nece-

sară deoarece s-a constatat o creş-

tere a numărului de autoturisme 

aflate în această situaţie.Pentru 

aplicarea acestui regulament se va 

semna un protocol de colaborare 

între Primărie, Poliţia Oraşului Jim-

bolia şi Sectorul Poliţiei de Fronti-

eră Jimbolia.

Știri pe scurt
CRUCE CREȘTINĂ LA INTRAREA 
ÎN ORAȘ 
Sărbătoarea de Înălțare a Sfintei Cru-
ci a avut, în acest an, o semnificație 
deosebită pentru creştinii din oraşul 
Jimbolia. În această zi a fost sfințită 
crucea de la intrarea în oraşul Jim-
bolia. „Această cruce este o piatră 
de hotar între România şi Occident. 
Când se intră în țara noastră să se 
vadă că este pământ creştin, binecu-
vântat. Nu este o cruce ortodoxă, ci 
creştină, cu Hristos care ne priveşte 
pe toți cu drag”, ne-a spus preotul 
paroh Petru Alexa. Construcția a fost 
realizată de Părintele Serafim, iar fa-
milia Olteanu Ambrozie şi Iuliana a 
suportat costurile aferente. Suprafa-
ța de teren pe care a fost amplasată 
crucea a fost acordată de Consiliul 
Local Jimbolia, iar de proiect s-a ocu-
pat Parohia Ortodoxă Jimbolia.

BURSE PENTRU ELEVII ȘCOLII 
GIMNAZIALE
Consiliul Local Jimbolia a hotărât, în 
şedința din data de 27 septembrie 
2018, acordarea de burse pentru ele-
vii Școlii Gimnaziale Jimbolia, pre-
cum şi cuantumul acestora. Bursele 
au fost aprobate în baza Ordinului 
nr. 5576/2011 privind acordarea 
burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, la propunerea 
Consiliului de administrație a Școlii 
Gimnaziale. 

Astfel, se vor acorda două burse de 
performanță în valoare de 300 lei/
lună, pentru elevii care obțin locu-
rile I, II sau III la olimpiadele şi con-
cursurile naționale sau se califică la 
competiții internaționale. Apoi, se 
vor acorda 30 de burse de merit în 
sumă de 200 lei/lună pentru elevii 
care obțin premii la faza județeană 
a concursurilor şi olimpiadelor şco-
lare sau media minimă 9,50. În fine, 
se vor acorda şi 30 de burse sociale 
a câte 50 lei/lună.  În total, pentru 
plata acestor burse, efortul bugetar 
pentru acest an şcolar este de 81.000 
lei.

Rugă la biserica catolică 
din Futok

ÎN 29 septembrie 2018 a avut loc 
kirchweih-ul bisericirii romano-cato-
lice din cartierul Futok, Jimbolia, cu-
noscut şi sub denumirea maghiară 
„búcsú”.  Fiind un cartier multietnic, 
la eveniment au participat atât ger-
mani, cât şi maghiari şi români. Orga-
nizatorii evenimentului au fost Paro-
hia Romano-Catolică din Jimbolia şi 
Forumul Democrat al Germanilor din 
România, Filiala Jimbolia, cu sprijinul 
Primăriei şi a Consiliului Local. 

BANI PENTRU REPARAȚII
Biserica, cu hramul Sf. Mihai, a fost ri-
dicată după moartea tânărului Mihai 
Bohn, membru al familiei ce deținea 
Fabrica Bohn. După aproape 90 de 
ani de existență, clădirea, veritabil 
simbol al oraşului, este foarte degra-

dată şi necesită reparații urgente. În 
acest sens, Consiliul Local Jimbolia a 
aprobat alocarea sumei de 150.000 
lei din bugetul oraşului pentru refa-
cerea acoperişului şi reparații interi-
oare.

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861



 Fanu Sergiu-Daniel cu Andrei Adriana-Paula
 Cănuci Angel-Linoel cu Moga Dana

 Chistol Ioan cu Davidoiu Alina
 Rujescu Vasile-Dan cu Andrei Raluca

 Mușat Florin-Minel cu Vizitiu Ildiko-Claudia
 Andrei Franco cu Petrovics Adelina

 Ciocântă Gheorghe-Gabriel cu 
Danciu Cristina-Rodica

 Dumitru Mihai-Bogdan cu Pârvu Denisa-Ana-Maria
 Călăman Gheorghe-Cosmin cu 

 Pușcașu Alexandra-Sorina
 Sava Florin cu Sandor Enikő

 Toth Oliver cu Pohonțu Gabriela-Mirela
 Tabeică Nelu cu Salak Daniela-Nicoleta

 Balint Adrian cu Madar Alexandra-Gabriela
 Stoian Claudiu-Cristian cu Pintilie Debora-Manuela
 Ciofu Mihai-Silviu cu Dumitrașcu Diana-Cristina

 Giurgiu Ioan cu Sipos Ilona
 Nedelea Marius-Ciprian cu Merloi Liliana-Elena

 Mircea Marius-Dănuț cu Zaduh Ana-Maria
 Sima Petre-Daniel cu Parțac Camelia

 Ilieș Adrian cu Gärtner Dina
 Murărescu Dan-Emanuel cu Szabo Andreea-Lia

 Dinca-Darius-Marius cu Merjan Ramona
 Tontea Adrian-Alexandru cu Găman Denisia-Debora

 Bouaru Claudiu-Andrei cu Mici Teodora-Ana
 Dediu Nelu cu Szaz Irina

 Negrea Mihăiță-George cu Crăciun Gianina
 Andrei Vasile cu Sumanariu Marika

 Ciocoiu Viorel-Gabriel cu Bodea Violeta-Flavia
 Jelescu Alexandru-Alin cu Tabeică Lăcrămioara

 Chihaia Costel-Florin cu Mereuță Paula
 Farkaș Silvester-Alin cu 

Prelipcean Alexandra-Daniela
 Valerian-Cadioschi Valentin cu 

Petrovici Maria-Narcisa
 Fendler Iosif-Attila-Alexandru cu 

 Martalogu Diana-Larisa
 Horincar Mircea-Andrei cu Dorobanțu Lavinia

 Cilian Ionel cu Trofin Ioana-Andreea
 Știucă Marius-Gheorghe cu Mic Aurelia

 Baranovschi Ludvic-Constantin cu 
Măgureanu Ileana-Ionela

 Bursuc Mihai-Nicolae cu Stoian Ramona-Cristina
 Nicola Marcus-Edwin cu Radu Maria-Ana

 Rădăioasa Petrișor cu Peșteleu Loredana-Ioana
 Pantea Florin-Alexandru cu Popovici Adina-Maria

 Petrovics Tibi cu Lăcătuș Alexandra
 Virag Cosmin-Alexandru cu Merschan Izaura

 Cucu Florentin-Emil cu Murgea-Băluță Mihaela

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 
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† Haim Maria-Ileana
Ungureanu Ioan

Tătar Ana
Petruț Augustin

Strava Gavril
Găurean Aurelia
Iambor Antoniu

Radu Viorel
Boglea Dionisie

Paraschiv Eva
Tudorănescu Constanța

Persecă Antonia-Olimpia
Nicola Florica†

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia

în perioada august - octombrie

 Focşa Mario-Andrei
 Vinter Natanael

 Lazăr Patrick-Matthias
 Stavarachi Tudor

 Coman Mario
 Fortuna Damian-Petru

Curățenia de toamnă
PRIMĂRIA oraşului Jimbolia organi-
zează, în perioada 15octombrie - 16 
noiembrie 2018, programul de cură-
țenie de toamnă. 

În cadrul acțiunii se colectează nu-
mai obiecte de uz casnic, gospodă-
resc şi deşeuri vegetale rezultate din 
curățirea arborilor plantați pe alinia-
mentele stradale şi a spațiilor verzi 
din jurul imobilelor. Cetățenii sunt 
rugați să depună în ordine la mar-

ginea carosabilului, fără a împiedica 
circulația, deşeurile şi obiectele ce se 
colectează în cadrul acestei acțiuni, 
până cel târziu cu o zi înainte de ziua 
în care este programată colectarea în 
zonele şi cartierele în care locuiesc. 

În această acțiune NU se colectează 
deşeuri din amenajări interioare, cu-
rățirea pivnițelor şi a podurilor ( mo-
loz, praf de cărbune, țigle, cărămizi, 
faianță şi gresie sparte).

SĂPTĂMÂNA I
15 oct. Luni str. Aleea Cito, I. Creangă, Griviţei, T. Grozăvescu

16 oct. Marţi str. T. Aman, Salcâmilor, Gh. Adoc, Lenau

17 oct. Miercuri str. Recoltei, Bucegi, S. Jager, N. Bălcescu

18 oct. Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu, str. Spre Sud 
(între Republicii şi Spre Est)

19 oct. Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi, str. Bârzava

SĂPTĂMÂNA A II-A
22 oct. Luni str. Dr. Victor Babeş, Lorena

23 oct. Marţi str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est)

24 oct. Miercuri str. Calea Timişorii, I. Slavici (între Republicii şi Spre Est)

25 oct. Joi str. Spre Nord (între Republicii şi Spre Est), Spre Est,  
Drumul Clarii, E. Bartzer

26 oct. Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu, Ştefan cel Mare

SĂPTĂMÂNA A III-A
29 oct. Luni str. Republicii

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

31 oct. Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

1 nov. Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu, 
Timiş

2 nov. Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest, 
C. Brâncoveanu

SĂPTĂMÂNA A IV-A
5 nov. Luni str. A. Iancu, P. Jung

6 nov. Marţi str. Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la Brad, G. Enescu

7 nov. Miercuri str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu, Carpaţi

8 nov. Joi str. N. Grigorescu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, 
B. P. Haşdeu, B. Bartok

9 nov. Vineri str. V. Alecsandri, Aleea Plopilor, C. Porumbescu, 
M. Kogălniceanu

SĂPTĂMÂNA A V-A
12 nov. Luni str. C. D. Gherea, S. Bărnuţiu, A. I. Cuza

13 nov. Marţi str. Basarabia, Moş Ion Roată, V. Lucaciu

14 nov. Miercuri str. C. Mărăşeşti, C. Moţilor

15 nov. Joi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş, P. Sandor

16 nov. Vineri str. Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. Kikindei, Banat, Cânepei, 
Spre Lenauheim


